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        : : : : ىىىىــــــــال تعالال تعالال تعالال تعالــــــــــــقققق                    

ي﴿ي﴿ي﴿ي﴿رررالذِّالذِّالذِّالذِّ    اُهللاُهللاُهللاُهللا    عِعِعِعِفَفَفَفَرينينينين    آمآمآمآمننننوا موا موا موا منننكُكُكُكُنمممم    

وووالذِّالذِّالذِّالذِّوينينينأُأُأُأُ    ينوتوتوتوتوا العوا العوا العلْلْلْلْوا العمممم    

ددددررررجججات﴾ات﴾ات﴾ات﴾ج        
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        : : : : ىىىىــــــــال تعالال تعالال تعالال تعالــــــــــــقققق

﴿﴿﴿﴿ كُمنوا منآم فَعِ اُهللا الذِّينري كُمنوا منآم فَعِ اُهللا الذِّينري كُمنوا منآم فَعِ اُهللا الذِّينري كُمنوا منآم فَعِ اُهللا الذِّينري

        ﴾﴾﴾﴾والذِّين أُوتوا العلْم درجاتوالذِّين أُوتوا العلْم درجاتوالذِّين أُوتوا العلْم درجاتوالذِّين أُوتوا العلْم درجات

        صدق اهللا العظيمصدق اهللا العظيمصدق اهللا العظيمصدق اهللا العظيم        

        """"    11111111    """"ة ة ة ة ــــالمجادلالمجادلالمجادلالمجادل    
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        ::::اللهم إنياللهم إنياللهم إنياللهم إني""""

أسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح أسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح أسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح أسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح 

وخير العلم، وخير العمل، وخير الثّواب، وخير وخير العلم، وخير العمل، وخير الثّواب، وخير وخير العلم، وخير العمل، وخير الثّواب، وخير وخير العلم، وخير العمل، وخير الثّواب، وخير 

الحياة وخير الممات، وثبتني وثقّل موازيني وحقق الحياة وخير الممات، وثبتني وثقّل موازيني وحقق الحياة وخير الممات، وثبتني وثقّل موازيني وحقق الحياة وخير الممات، وثبتني وثقّل موازيني وحقق 

        ....إيماني وارفع درجتيإيماني وارفع درجتيإيماني وارفع درجتيإيماني وارفع درجتي

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة 

وصلّ اللّهم على نبينا محمد وصلّ اللّهم على نبينا محمد وصلّ اللّهم على نبينا محمد وصلّ اللّهم على نبينا محمد . . . . وقنا عذاب الناروقنا عذاب الناروقنا عذاب الناروقنا عذاب النار

        """"على آله وأصحابه األخيار وسلّم تسليما كثيراعلى آله وأصحابه األخيار وسلّم تسليما كثيراعلى آله وأصحابه األخيار وسلّم تسليما كثيراعلى آله وأصحابه األخيار وسلّم تسليما كثيراوووو
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        ".".".".الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر""""إىل وطين احلبيب 

        .، أطال اهللا يف عمرمها، وحفظهما من كل سوءوالدي الكريمينوالدي الكريمينوالدي الكريمينوالدي الكريمينإىل 

  ....إىل أفراد عائليت كبريا وصغريا

  .2007إىل طلبة دفعة املاجستري لعام 

  .دي املتواضعتعاىل أقدم مثرة جه ههههــــاللّـاللّـاللّـاللّـإىل مجيع هؤالء، وإخالصا لوجه 
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  بسم اهللا احلي العلي الويل العليم، والصالة والسالم على خري خلق اهللا أمجعني

  :حممد بن عبد اهللا، وآله وصحبه ومن وااله وبعد

أتوجه إىل السماء رافعة يدي ألشكر ويل نعميت الذي أفاض بنعمته علي منذ البدء إىل 

  .صرب إلجناز هذا العمل املتواضعغاية التحقق وأمدين بالقوة والعزمية، وال

  .فحمدا هللا، محدا كثريا ال متناهيا

  والشكر اجلزيل لألمني الذي دانت وتدين له العلوم والعلماء، له النور األول

  " .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول"

وألن الكلمات هي اليت ما أملك إزاء من غمرين ".. من علمين حرفا، صرت له عبدا"

اإلعتراف ذا اجلميل، فال يسعين يف هذا املقام سوى أن  ن الشكر هو بعضباجلميل، وأل

الذي أعانين كثريا " بلعيد رابحبلعيد رابحبلعيد رابحبلعيد رابح"الدكتور  إىل أستاذيأتقدم بالشكر وفائق اإلحترام 

، وأقول له دمت ذخرا لنا وجلامعة باتنة بتوجيهاته، ومل يبخل علي بنصائحه ومساعدته

  .وهلذا الوطن العزيز

  .تقدمي الشكر والعرفان ألعضاء جلنة املناقشةكما ال أنسى 

الص املمزوج باإلخالص والتقدير ألساتذة جامعة باتنة والذين توجه بالشكر اخلكما أ

تفضلوا بتدريسنا منذ السنة األوىل ليسانس، ومل يدخروا جهدا أو وقتا يف سبيل التعليم 

        ".".".".يانييانييانييانيزززز    صالحصالحصالحصالح""""ألجل تكوين إطارات املستقبل، وأخص بالذكر الدكتور 

  .وإىل كل من ساعدين ولو بكلمة طيبة من بعيد أو من قريب
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  .مقدمـــة* 

o املفاهيمي للمجتمع املدين واألمن اهلويايت اإلطار: الفصل األول.  

  .النشأة، التعريف واملكونات: اتمع املدين: املبحث األول �

 .التطور التارخيي ملفهوم اتمع املدين: املطلب األول �

 .تعريف اتمع املدين وخصائصه: ثايناملطلب ال �

  . مكونات اتمع املدين: املطلب الثالث �

  .املفهوم وتعدد األبعاد: األمن :املبحث الثاين �

 .مفهوم األمن: املطلب األول �

  .جماالت األمن: املطلب الثاين �

  .اهلوية وإشكاالا :املبحث الثالث �

 .مفهوم اهلوية: املطلب األول �

 .اع اهلويةأنو: املطلب الثاين �

o اإلكتساح العوملي وآليات املقاومة: اهلوية يف الوطن العريب: الفصل الثاين.  

  .واقع اهلوية يف العامل العريب: املبحث األول �

  .طبيعة الدولة يف الوطن العريب: املطلب األول �

  .مقومات اهلوية يف الفكر العريب: املطلب الثاين �

  .قراءة يف تأثري الثقافة الغربية :ثنائية العوملة واهلوية :املبحث الثاين �

 .الواقع والتحديات: اهلوية يف العامل العريب: املطلب األول �

  .اهلوية العربية والتطورات الدولية الراهنة: املطلب الثاين �
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امكانات اتمع املدين ودوره يف حتقيق وبناء األمن : املبحث الثالث �
  .اهلويايت

 .مات املختلفةدور املؤسسات والتنظي: املطلب األول �

اإلستراتيجية اإلعالمية العربية للتوعية األمنية : املطلب الثاين �
 .وتعزيز اهلوية

دالالت تفعيل دور اتمع املدين ومتطلبات : املطلب الثالث �
 .التطبيق يف اتمع العريب

o اهلوية وحتقيق األمن يف اجلزائر أزمة: الفصل الثالث.  

  .ين وأمهيته يف اجلزائرنشأة اتمع املد :املبحث األول �

 .اإلرهاصات األوىل لنشأة اتمع املدين يف اجلزائر: املطلب األول �

  .هيكلة اتمع املدين وتنظيماته: املطلب الثاين �

سياسة اإلستعمار الفرنسي حنو حمو اهلوية وديد األمن : املبحث الثاين �
  .اهلويايت يف اجلزائر

 .تبعةالسياسة الفرنسية امل: املطلب األول �

  .ردود فعل تنظيمات اتمع املدين: املطلب الثاين �

الصراع حول اهلوية والسعي حنو حتقيق األمن اهلويايت  :املبحث الثالث �
  .بعد اإلستقالل

 .مقومات اهلوية الوطنية يف اجلزائر: املطلب األول �

 .أزمة اهلوية يف اجلزائر: املطلب الثاين �

 .ات تعزيز وبناء اهلويةاتمع املدين وآلي: املطلب الثالث  �

  .سبل تفعيل وحتقيق األمن اهلويايت يف اجلزائر: املطلب الرابع  �

   .خامتــة** 
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أصبح من الواضح من خالل التطورات الراهنة، أن مصري العامل مل يعد رهينة 
، بل أن هناك قوة )الدول العظمى(الصراع بني القوى العظمى التقليدية واملعروفة للجميع 

ية ثالثة هلا القدرة على التصدي لنفوذ وهيمنة قادة العامل السياسية واالقتصادية، واحلد من عامل
وهذه القوة الثالثة هي اتمع املدين، الذي بدأ يوقد صفوفه على . هذا النفوذ وتلك اهليمنة

مستوى العامل، ويتخذ بذلك طابعا عامليا، تتكتل حتته املنظمات واملؤسسات واجلمعيات 
  .حتادات، وكل التنظيمات غري احلكومية يف كل أحناء العاملواإل

ولقد قادت التحوالت احلاصلة على الساحة الدولية إىل ظهور عصر يتسم بسمات 
، والظهور عامليةعديدة، كربوز قوى صناعية واقتصادية ومالية خارج الدول على الساحة ال

ة واحدة، وأصبح قرار الدولة السياسي املتصاعد لألقليات والقوميات واألديان واهلويات دفع
حمكوما أكثر فأكثر بفعل القوى والتكتالت الدولية، واحنسرت سيادا على مواردها 
ونظمها االقتصادية واإلعالمية وبراجمها التعليمية، وبذلك أصبح نظام الدولة يعيش عصرا مير 

تصال واملعلوماتية واإلنفجار بأزمة، أزمة خلقها تسارع تكنولوجيا الكمبيوتر واالنترنيت واال
املعريف، مما أدى إىل تطور واتساع مفهوم العوملة اليت أصبحت اآلن املميز للتاريخ املعاصر، 

، بإعتبار أن التأثري الكبري واليت تؤثر على هويات الدول وثقافتها، وخباصة دول العامل الثالث
  .سيكون على اهلوية بالدرجة األوىل

صادفة أن حتتل اهلوية مكانة رئيسية يف الفكر العريب املعاصر، وإنه ليس من قبيل امل
ويف هذه املرحلة الشديدة من حياة العرب، وخباصة وأا تطرح يف إطار وضع تارخيي عاملي 
خمتلف، قائم على االستقطاب واألحادية، ويهدف إىل إقصاء اهلويات احلضارية 

نتج عن هذا الوضع، تساؤل كبري عن ف. واخلصوصيات الثقافية وسيطرة منط حضاري واحد
هناك من يدعو إىل التكيف : مصري اخلصوصيات الثقافية واحلضارية أدى إىل مواقف متباينة

مع مقتضيات املرحلة اجلديدة، على الرغم من اآلثار اليت قد تتركها على اهلوية 
العامل بأسره، واخلصوصيات الثقافية، وغريه يدعو إىل الوقوف ضدها والقطيعة معها، بل مع 

إا إشكالية الزالت موضع نقاش متباين، ويف معظم األحيان متقابل بني التيارات الفكرية 
  .العربية املعاصرة
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، فإن الدول تسعى إىل احلفاظ على هاته اهلوية، وبناء وحتقيق األمن، سعيا إىل هلذاو
  .احلفاظ على الكيان املوحد لألمة العربية

ت األمن يف جماالت اهلوية والثقافة، ومصادر ديده وعلى الرغم من أن مكونا
موجودة تارخييا، فإن بروز املفهوم مؤخرا، ارتبط بعملية العوملة، اليت جعلت مصرينا مشترك 
وواحد، وذلك نظرا ملا تقوم عليه عملية العوملة من فتح للحدود بني الدول، إلنتقال السلع 

قد أكدت دراسات على التأثريات السلبية اخلطرية واخلدمات والتحرير اإلقتصادي العاملي، ف
  .هلا، اليت دد كيان كل دولة

الوطن  الدراسة تقدم حتليال تقييميا ملسرية اتمع املدين يفإن إنطالقا من هذا، ف
وذلك  مفاهيم األمن واهلوية، جانب املفاهيمي، إىلالعريب واجلزائر، بعد وضعه يف اإلطار 

إبراز دوره يف إضافة إىل املؤشرات األساسية املساعدة على ذلك،  باإلعتماد على عدد من
  .بناء اهلوية، كمفهوم له مقارباته اليت ستتبني الحقا

دور اتمع املدين يف بناء األمن :" كاآليت ونتيجة لذلك كان موضوع الدراسة

  ".دراسة حالة اجلزائر -العامل العريب اهلويايت يف

  :مربرات إختيار املوضوع

  :نحصر مربرات اختيار املوضوع أساسا يف أسباب ذاتية وأخرى موضوعيةت

تنبع أساسا من خالل اإلدراك بأن اجلدية واجلدة يف طرح : فاألسباب الذاتية
 من قبل، تلك اليت مت التطرق إليهااملوضوع، تفرض علينا جتاوز املواضيع الكالسيكية 

يد، ألن تناوهلا مل يعد يضيف شيئا ذا أمهية اليت أشبعت كتابة، ومل تعد تتسع للمز املواضيع
  .للمعرفة التارخيية بشكل عام، وللتاريخ الوطين بشكل خاص

فتتمثل يف كون املوضوع يدخل يف صميم الدراسات اليت : أما األسباب املوضوعية
يتعني اخلوض فيها، واليت تثار بشأا الكثري من اإلشكاالت والتساؤالت اليت تقتضي 

وحماولة اإلجابة عنها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه يتعني حتديد وبدقة  التصدي هلا
  .حدود الدور الذي يقوم به اتمع املدين يف ظل تسارع حركية التغيري
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  :أمهية املوضوع

حيتاج اإلنسان العادي واملثقف واملتخصص إىل إعطاء أمهية هلذا املفهوم، ومعرفة 
ذا وكيف، خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار التجربة اجلزائرية يف طريقة وأسلوب استعماله، وملا

بناء الدولة، وكيف عاجلت الدساتري اجلزائرية مفهوم اتمع املدين، بل وكيف ميكن معرفة 
واقع ومكانة هذا اتمع من النواحي السياسية واالجتماعية والقانونية، وعالقته بالدولة، 

على الثوابت اليت تقوم عليها الدولة، وخاصة يف بناء اهلوية  واألهم من هذا دوره يف احلفاظ
  .يف اتمع اجلزائري، وإفشال عمليات التخريب الفكري

  :وتتجلى أمهية املوضوع يف جانبني رئيسيني

يشكل اللحظة الراهنة، يف خضم التطورات  -أي املوضوع –متعلق بكونه : األول
  .ها العامل اليوم، وتأثريها على العامل العريب واجلزائروالتغريات والتوترات الفكرية اليت يشهد

متعلق بكون دراسة تأثري التيارات اخلارجية على اهلوية العربية واألمن، ال : الثاين
تتوقف عند حدود الظاهرة، وإمنا هلا أبعاد خمتلفة تتجلى سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا، 

الدولة يف حد ذاته، إىل الوحدات األخرى، والتأثري  يف صورة امتداد وتوسع ينطلق من كيان
  .فيها

  :أهداف الدراسة

دور اتمع املدين يف احلفاظ يبقى اهلدف األساسي من البحث يف املوضوع، معرفة 
جلزائر، وكيف أن التأثري اخلارجي للقوة يف العامل العريب، وا على الثوابت الوطنية واهلوية
ة، مل يكن اقتصاديا أو عسكريا فقط، وإمنا أخطر من ذلك، أي الفاعلة على الساحة الدولي

ميكن أن نطلق عليه تسمية  للفرد العريب، وهو ما ميس باجلوانب الثقافية، اهلوياتية واألمنية
  .غزو حضاري عوملي

إسقاط مناهج البحث العلمي على املوضوع، وحماولة حتديد : واهلدف اآلخر هو
  .تها بعيدا عن التصورات اإليديولوجية واإلعتبارات الذاتيةوتكريس سياق دراستها، ومعاجل
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  :إشكالية الدراسة

الدول العربية غري بعيدة عن ما حيدث اليوم على الساحة الدولية من تأثريات العوملة 
والكوكبية، واملوجات والتيارات املختلفة، اليت دد وحدة الكيان العريب ومتاسكه، كما 

، التقاليد، احلضارة العربية، ما جيعله ينسلخ عن كيانه املوحد، راغبا ودد الدين، األعراف
يف تبين تلك األفكار اجلديدة املغلفة بالتحضر والتمدن ومواكبة العصر، ما جيعل الفرد العريب 
حياول إنكار إنتمائه، والتمسك مبا ينتجه الغرب والغرب وحده، ويصبح التساؤل تبعا لذلك 

  :كالتايل

يف العامل العريب  األمن اهلويايتي مدى يساهم اتمع املدين يف بناء كيف وإىل أ

  .واجلزائر؟

  :مبعىن

  .اخلارجية اليت تنخر هذا الكيان؟ تأثر الدول العربية هلذه التياراتما مدى  -

كيف سامهت خمتلف القوانني واملواثيق يف سبيل مواجهة هذا الشكل اجلديد من  -
  .ستعمار غري املباشر؟اال: ى بـكناالستعمار امل

هل ميكن القول أن هناك منظومة مؤسسات جمتمع مدين يف الوطن العريب، ميكن  -
  .أن تؤثر يف بلورة اهلوية وبنائها؟

  :فرضيات الدراسة

سيتم اإلجابة عن اإلشكالية والتساؤالت املترتبة عنها، من خالل اختبار الفرضيات  
  :التالية

يف سبيل احملافظة على الوحدة العربية، ومواجهة سعي الدول العربية الدائم  -1
  .النفوذ الغريب

دين عائقا أمام احلفاظ على يشكل غياب أو ضعف تشكيالت اتمع امل -2
  .الثوابت الوطنية، وأمام نشر الثقافة والوعي يف اتمع العريب
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ة عن بوادر اتمع املدين يف اجلزائر الزمة ميكن اإلستفادة منها، وهي معرب -3
  .حاجة ملحة يف اتمع اجلزائري

  :حدود الدراسة

دور اتمع املدين يف بناء األمن " موضوع الدراسة يف إطاره النظري يتمحور حول
باخلصوصية اجلزائرية، واإلطار الزماين بالوطن العريب و ، أما اإلطار املكاين فريبطه"اهلويايت

اسة مشلت الفترة اإلستعمارية وفترة اإلستقالل غري حمدود، بل إن الفترة مفتوحة، أي أن الدر
  .  على السواء بالنسبة حلالة اجلزائر

  :مناهج البحث

مت االعتماد على املنهج التارخيي، الذي يقوم على البحث والكشف عن احلقائق 
  .التارخيية، من خالل حتليل وتركيب األحداث والوقائع املاضية، وإعطاء تفسريات

املنهج ملعرفة تطور مفهوم اتمع املدين عرب خمتلف العصور، هذا  مت توظيفولقد 
، وكذا يف يف التطرق إىل اتمع املدين، ومعرفة أمهيته اضافة إىل املنهج التحليلي املستخدم

  .حتليل واقع اهلوية يف العامل العريب، ويف اجلزائر، وربطها باحمليط الداخلي واخلارجي

استخدام خمتلف الدساتري اجلزائرية، ومعرفة املكانة  لوظفناه خال: املنهج القانوين -
واد القانونية اليت تناولت اليت أعطاها املشرع اجلزائري للمجتمع املدين، بإستخدام خمتلف امل

  .ذلك

كما فرضت الدراسة استخدام منهج دراسة احلالة، والذي يعد اهلدف من 
اهلويايت يف اجلزائر، من خالل إجراء دراسة  استخدامه، معرفة دور اتمع املدين يف بناء األمن

  .لوضع اهلوية واألمن إبان الفترة االستعمارية وفترة االستقالل يف اجلزائر، وسبل تفعيلها

أما خبصوص النظريات املستخدمة، فإن السياق العام الذي سار فيه البحث، تطلب 
وتفسري عالقاته، وتصور استخدام نظرية النظم، اليت تعمل كمرشد يف فهم أحداث الواقع 

جمموعة عناصر قابلة للتغيري، يكون من شأن هذا التغيري أن يؤثر على باقي العناصر، وبالتايل 
  .تغيري احلالة اليت عليها اتمع ككل
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ويتم هذا عن طريق حتليل املدخالت املتمثلة يف املتغريات احلاصلة على الساحة 
يف مراسيم وقرارات وأوامر جديدة واجبة التنفيذ  الدولية، وسبل تأثريها، وخمرجات متمثلة

  .والتطبيق

  :خطة الدراسة

ويف سبيل اإلجابة عن اإلشكالية السابق ذكرها، فقد مت تقسيم املوضوع إىل ثالثة 
اإلطار النظري للدراسة، من تطور ملفهوم اتمع املدين، يف : فصول، تناول الفصل األول

كما . انتشار تيار العوملة، ومكوناته املتعددة وخصائصه الفكرين الغريب والعريب، ويف ظل
  .تناول هذا الفصل مفاهيم كل من األمن، وكذا اهلوية عند خمتلف املفكرين والباحثني

أما الفصل الثاين، فقد مت التطرق فيه إىل اهلوية يف الوطن العريب، مقوماا األساسية، 
اإلكتساح العوملي على اهلوية العربية، وسبل وواقعها الراهن، إضافة إىل التطرق إىل آثار 

وأخريا مت التطرق إىل سبل . مواجهتها، عن طريق خمتلف تنظيمات اتمع املدين وتشكيالته
تفعيل اتمع املدين يف الوطن العريب، ومتطلبات تطبيقها، وكذا سبل حتقيق وبناء اهلوية لدى 

  .اتمع العريب

اإلرهاصات األوىل  فقد تناول ،-املعىن بدراسة احلالة وهو اجلزء -أما الفصل الثالث
اضافة . يم لوضعه إبان فترة اإلستعمار الفرنسيع إجراء تقيلتشكل اتمع املدين يف اجلزائر، م

إىل حتليل السياسة املتبعة من قبل اإلستعمار الفرنسي، سعيا منه إىل حمو اهلوية اجلزائرية 
عن عاداته اليت نشأ عليها، وكيف كان التصدي  ينسلخ رياتمع اجلزائ جعلاإلسالمية، و

احلركة الوطنية اجلزائرية، مجعية العلماء املسلمني،  :من قبل التنظيمات السائدة آنذاك وأمهها
  .وكذا الزوايا، إضافة إىل املؤسسات التربوية والنوادي املختلفة

خرى أكثر خطورة، ال أما بعد اإلستقالل فإن الصراع حول اهلوية قد أخذ أبعادا أ
الدين : زالت اجلزائر تتخبط يف تبعاا إىل حد اليوم، تتمثل يف أزمة املقومات الثالثة

  .اإلسالمي، اللغة العربية، التراث األمازيغي، ومعرفة رد فعل تنظيمات اتمع املدين إزاءها

  .وعوقد جاءت هذه العناصر وفقا للخطة السابق ذكرها، وفيما يلي تفصيل املوض
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  :متهيـــد

الشك أن مفهوما كمفهوم اتمع املدين، والذي بدأت اتمعات الراقية واحلديثة 
تارخيها به، ليس باألمر البسيط، إذ أنه مفهوم له جذور يف التاريخ، حيث تبناه املثقفون 

جموعة من واحملللون والباحثون واملفكرون بالتحليل والتعمق ملا له من ارتباط شديد الصلة مب
املفاهيم كالدميوقراطية واملواطنة وحقوق اإلنسان والشرعية الدستورية وغريها من 

  .... املفاهيم،

دور اتمع املدين يف بناء األمن اهلويايت يف العامل العريب، مع "وإن التطرق ملوضوع 
تلفة اليت ، يتطلب منا البحث يف فصل مستقل عن املفاهيم املخ"إجراء دراسة حلالة اجلزائر

  .تشكل متغريات الدراسة، السيما وأن أهم هذه املتغريات يتمثل يف اتمع املدين

حيث تطلب البحث يف املوضوع، التعرض إىل نشأة وتطور هذا املفهوم عرب خمتلف 
العصور، وبإختالف الفالسفة واملفكرين، وحماولة بلورة خمتلف التعريفات اليت أعطيت  هلذا 

تلف التحوالت اليت عرفها الفكر السياسي، إضافة إىل حتديد املكونات اليت املصطلح خالل خم
يتكون منها، واليت تساهم يف إثراء الدور الذي يقوم به اتمع املدين اليوم، حيث أصبح ينظر 
إليه على أنه فاعل أساسي إىل جانب الفواعل األخرى اليت تساهم يف بناء اهلوية وحتقيق 

ة دولة، حىت لو تعلق األمر بالدول العربية، وباجلزائر منها على وجه األمن اهلويايت ألي
  .  اخلصوص

هذا إضافة إىل التطرق إىل مفهوم األمن، من خالل إجراء مقاربة على املستوى 
املفاهيمي، وكذا التعرض إىل تطور هذا املفهوم، إضافة إىل حتديد خمتلف األبعاد اليت 

  .يشملها

وية، حيث أن هذا املوضوع أصبح يفرض نفسه على واقع وأخريا نتناول مفهوم اهل
العديد من اتمعات، لذلك نتطرق إىل دالالت هذا املفهوم، ونتعرض إىل التطور الذي طرأ 

 .عليه عرب خمتلف العصور
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  .النشأة، التعريف واملكونات: اتمع املدين: املبحث األول

تارخيي ملفهوم اتمع املدين، نسعى من خالل هذا املبحث إىل تبيان التطور ال
  .وتعريفه عند خمتلف املفكرين والفالسفة والباحثني، واملكونات التي يشتمل عليها

لذلك فما املقصود ذا املصطلح، وكيف تطور مفهومه يف كلّ من الفكر الغريب، 
  .يت قدمت له؟وكذا العريب اإلسالمي، ويف ظلّ انتشار تيار العوملة؟ وما هي أهم التعريفات ال

  .التطور التارخيي ملفهوم اتمع املدين: املطلب األول

اتمع املدين كمفهوم غريب ليس باحلديث، يعود يف جذوره إىل ما يسمى بفترة 
النهضة األوربية، وارتباطه  باألفكار ذات الصلّة،  وخاصة أفكار نظرية العقد االجتماعي 

  :لـ 

، وأطروحاا، وصوال إىل " Rousseauروسو، "و"Lockeلوك، "و "Hobbesهوبز، "
الثورة الفرنسية وصعود الربجوازية الغربية يف القرن الثّامن عشر، ومرورا بالتطورات يف 

  .القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين

واتمع املدين وثيق الصلة بالثّقافة الغربية، يضرب جبذوره يف أصوهلا القدمية، 
س على مدلوالته املدارس الفكرية والنماذج النظرية املتباينة يف حماولتها بناء صياغة وتنعك

مفهوماتية للمجتمع املدين، إذ أنّ هناك مدارس فكرية متعددة قد أسهمت يف صياغة وبلورة 
  .)1(األسس الفكرية الكربى للمفهوم، والتي ال تتفق على توصيف واحد للمجتمع املدين

متّ تناول مفهوم اتمع املدين يف الفكر الغريب، وفقا للمدارس  وعلى ضوء هذا
الكالسيكية، اللّيربالية، املاركسية وكذا التطور املعاصر، مثّ مفهومه يف الفكر العريب املعاصر، 

  .)Globalisation(وتطوره يف ظلّ العوملة 

  :اتمع املدين يف الفكر الغريب/ أوال

املدين باملعىن املتداول يف عهدنا املعاصر بنشأة الدولة ارتبط ظهور مفهوم اتمع 
القومية يف الغرب، وبالتطور اهلام الذّي عرفه الفكر السياسي الغريب يف القرنني السابع عشر 

                                                 
رسالة ماجستري يف التنظيمات السياسية " (1999-1989دوره يف التنمية السياسية باجلزائر اتمع املدين و"، هشام عبد الكرمي -) 1(

  .15. ، ص)2006واإلدارية، قسم العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، 
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وبرز هذا املفهوم ليعبر عن الرغبة امللّحة اليت أبداها هذا الفكر . والثّامن عشر ميالدي
وسطى، وهي العصور التي عرفت سيطرة مطلقة للدين للتخلّص من تأثريات العصور ال

بالنظام "والكنيسة، والتخلي عن ما أصطلح على تسميته يف األدبيات السياسية الغربية 
  .)1(، والدعوة إىل نظام جديد يعتمد على أسس خمتلفة ومغايرة متاما"القدمي

نظرية العقد وقد تبلور مفهوم اتمع املدين يف أحدث اإلصطالحات يف سياق 
، إذ متّ تفسريه على أساس التاريخ السياسي للبشر يف ثنائية احلالة الطبيعية )∗∗∗∗(االجتماعي

  .واحلالة املدنية

حيث تشري األوىل إىل وضعية البساطة يف غياب للروابط السياسية بني الفرد 
قال إىل اتمع والدولة، أي حرب اجلميع ضد اجلميع، أو حالة سلم دائم للجميع، ويتم االنت

تعارضات حق امللكية، حق احلياة (املدين نتاج التصادم والتعارض يف احلالة الطبيعية 
  .)2(، فيتفق اتمع على اإلنتظام يف دولة مبوجب عقد بينهم وبني فرد أو هيئة)وصيانتها

أنّ السلطة املطلقة ليست مستمدة من إله، بل إا " Hobbesتوماس هوبز، "ويرى 
فاحلكم املطلق ال يقوم على أساس نظرية احلق اإلهلي، ولكن على . ستمدة من الطّبيعةم

أساس العقد واتفاق يتم بإدارة البشر، قد اتفقوا فيما بينهم على إقامة سلطة حاكمة قوية 
حتمي حرية األفراد، وتوفر هلم األمن والسالم، وبذلك فإنّ السلطة قائمة على احترام 

  .)3(التعاقد

والتعاقد يعين التنازل اإلرادي عن احلرية، ويقتضي اإللتزام بأحكام ميثاقني إثنني 
، أما الثاين فهو "ميثاق التعاون أو االتحاد: "يتكامالن فيما بينهما تكامال تاما، وأوهلما هو

به ، ويعين امليثاق األول، حصول القرار بالتعاقد، أما االتفاق الثاين فبموج"ميثاق اخلضوع"

                                                 
. ، ص2007مرب، ديس جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية،، "تشكل اتمع املدين وآفاق احلركة اجلمعوية يف اجلزائر"صاحل زياين،  -) 1(

89.  
  ).التعاقد(أي اتمع املؤسس بناء على العقد االجتماعي أو االتفاق بإرادة األغلبية  -) ∗(
  .55-50. ، ص ص)1997احتاد الكتاب العرب، : القاهرة( اتمع املدين والدولة السياسية يف الوطن العريبتوفيق املدين،  -) 2(
  .16-15. ، ص)2005مكتبة مدبويل، : القاهرة( 1.، طملدين عند توماس هوبز وجون لوكاتمع افريال حسن خليفة،  -) 3(
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حيفظ األول ويقوى، وبه تكون القوة الرادعة اليت يبايعها اإلنسان عن طواعية ويتنازل هلا عن 
  .)1(حقّه الطبيعي بتلقائية

، ليس بسبب نشره "هوبز"لقد وجهت انتقادات كثرية هلذا التصور الذّي أتى به 
إلهلي، وعدم لفكرة السلطة املطلقة، وإنما بسبب عدم اشتقاقه هلذه السلطة من احلق ا

تأسيسها على الهوت كوين، وألنه اعترب السلطة املطلقة هي من صنع البشر، وهي معطى 
  .)2(قائم يف الطبيعة أو بالطبيعة

، فإنه يعترب أن اتمع املدين معناه جمتمع عقالين، ذلك "J.Lockeجون لوك، "أما 
ون الطبيعة هو قانون العقل، أنّ طبيعة اتمع من طبيعة أساسه ومبدئه احلاكم فيه، وقان

  .)3(فحكمه بالضرورة ينبغ أن يكون حكم العقل

يف احلكم املدين يف أنّ الغاية من اتحاد الناس يف اتمع " جون لوك"وتربز رسالة 
: فيقول. ، هي احملافظة على أمالك األفراد- إضافة على حتقيق األمن والسالم-املدين، 

ناس مجاعة واحدة، ويتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ هكذا، فحيث يولّف عدد من ال"
السنة الطبيعية اليت ختصه، ويتنازل عنها للمجتمع، ينشأ عندنا حينذاك فقط جمتمع سياسي 

  .)4("مدين

، أن امللكية املطلقة ال تتفق مع طبيعة اتمع املدين، وجنده يقيم بالعقد "لوك"ويرى 
ريام ملكيام، ويرى أنه ميكن عزل السلطة إذا حكم األغلبية، ليحمي حياة األفراد وح

متردت ضد العقد ويكون هذا العزل من طرف اتمع، وهلذا جيعله مصدر شريعة الدولة 
  .وهو قادر على مراقبتها

من أكثر مفكري مدرسة العقد االجتماعي اهتماما مبفهوم اتمع " لوك"لقد كان 
مع الذّي دخله األفراد لضمان حقوقهم املتساوية اليت املدين، والذي قصد به وصف ذلك ات

                                                 
يف اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف ، "نشأة وتطور مفهوم اتمع املدين يف الفكر العريب احلديث"سعيد بن سعيد العلوي،  -) 1(

  .53-52. ، ص ص)1992، 1. ط: بريوت( ة العربية دكز دراسات الوح، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية ملر حتقيق الدميقراطية
  .18. عبد الكرمي، مرجع سابق، ص هشام -) 2(
  .26. فريال حسن خليفة، مرجع سابق، ص -) 3(
  .06/04/2009: ، مت تصفح املوقع يومقراءة يف املفهوم والنشأة :اتمع املدين -) 4(

<www.grenc.com/show-article-main.cfm?id=14949>. 
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متتعوا ا يف ظل القانون الطبيعي، لكن غياب السلطة القادرة على الضبط داخل اتمع 
الطبيعي، كان يهدد ممارسة األفراد هلذه احلقوق، لذلك اتفق هؤالء األفراد على تكوين ذلك 

  .اتمع املدين ضمانا هلذه احلقوق

يعادل إذا بني اتمع املدين واتمع السياسي أو الدولة، فكالمها " ن لوكجو"إنّ 
لديه مترادفني ومعربين عن شيء واحد هو االختالف واالنتقال من حالة الطبيعة إىل حالة 

  .)1(االجتماع السياسي

العقد : "يف كتابه" J.J.Rousseauجون جاك روسو، "ويف سياق آخر استخدم 
ح اتمع املدين، ليعين به اتمع السياسي، والدولة حتديدا، كما ، مصطل"االجتماعي

  ).غري السياسي(استخدم للمقارنة مع اتمع البدائي 

أن السيادة ال تقبل أن تكون موضع تفويض، وال تقبل التجزئة، " روسو"ويرى 
تتجزأ، يؤسس شعبا قائما برؤسائه، ومن دوم ، ومن إرادة عامة ال " روسو"فالعقد عند 

  .)2(وأن الصالحية املطلقة تكون يف يد الشعب

على ضرورة البحث عن نظام مدين جديد خارج " جون جاك روسو"وقد أكد 
النظام الكنسي القائم، أي نظام اجتماعي جديد يتقاطع مع النظام القدمي، وإبرام عقد 

يات واألهداف إيديولوجي جديد يؤسس مليالد اتمع املدين، والتركيز أساسا على الغا
البعيدة لفلسفة التعاقد، وهي احلماية واحملافظة والدفاع على احلقوق األساسية للفرد املواطن 

لذلك فإن السلطة السياسية للدول . حق احلياة، وحق احلرية، وحق امللكية الفردية: خاصة
  .)3(واحلكومات الناشئة عن نظرة التعاقد ليست سلطة مطلقة

أن نظرية العقد االجتماعي، جتسم مستوى التنظري يتضح من خالل ما سبق 
السياسي والتحوالت التارخيية واالجتماعية يف أوربا، تواكبها وتربرها وتعمل على عقلنتها 
وتربير وجودها واستمراريتها بصياغة مفاهيمها ومبادئها، وأن عبارة اتمع املدين كانت 

                                                 
  .17. ، مرجع سابق، صعبد الكرمي مهشا -) 1(
  .323. ، ص)2004دار جمدالوي للنشر والتوزيع، : األردن( 1.، طموسوعة علم السياسةناظم عبد الواحد اجلاسور،  -) 2(
  .، مرجع سابققراءة يف املفهوم والنشأة :اتمع املدين -) 3(
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بشري خرج عن حالته الطبيعية إىل احلالة تدل على اتمع والدولة معا، أي أنه كل جممع 
  .املدنية، اليت تتمثل بوجود هيئة سياسية قائمة على التعاقد

أما خالل القرن التاسع عشر، فقد اكتسب هذا املفهوم طابعا مغايرا يف إطار  
الفكر الكالسيكي األملاين وأصبح اتمع املدين كيان سابق للدولة ويتشكل بإحنالل 

فاستخدم مفهوم اتمع املدين يف سياق . )1(قدمية والتحام أخرى جديدةاجلماعات ال
الربجوازية، اليت حققت ثروا ونقلت املشكلة من حترير السياسة عن الدين والعرف إىل 
إعادة بناء مفهوم السياسة احلديثة يف إطار إلغاء املراتب الطبقية التقليدية، وجعل الشعب 

رازات الثورة الصناعية اليت نقلت اتمع من منط العالقات كلية واحدة، وهذا يف ظل إف
العائلية، وطرحت مفهوم جديد حنو عالقات األفراد مع بعضهم، وهذا يف إطار االعتماد 

  .املتبادل، وهو املعىن احلقيقي للمجتمع املدين يف مواجهة الدولة احلديثة

ى أنه يتموقع بني ، عل"Hegelهيجل، "فقد عرف اتمع املدين وفقا ألفكار 
األسرة والدولة، وهو يتكون من التنظيمات اليت تقوم على أساس تعاقد حر بني األفراد 

ويعترب هذا املفهوم مفتوحا ليشمل بىن ومؤسسات تقليدية . خارج إطار العائلة والدولة
لبناء وحديثة، حتتل مركزا وسيطا بني العائلة، باعتبارها الوحدة األساسية اليت ينهض عليها ا

االجتماعي، والنظام القيمي يف اتمع من ناحية، والدولة ومؤسساا وأجهزا ذات الصبغة 
  .)2(الرمسية من ناحية أخرى

فقد نظر إىل اتمع املدين بإعتباره األساس الواقعي " K.Marxكارل ماركس، "أما 
لعالقات املادية لألفراد يف هذا اإلطار، وقد شخصه يف جمموع ا" هيجل"للدولة، نافيا مثالية 

، "ماركس"يف مرحلة من مراحل تطور قوى اإلنتاج، بعبارة أخرى، أن اتمع املدين عند 
هو جمال للصراع الطبقي، وهو يشكل كل احلياة االجتماعية قبل نشوء الدولة، وهنا يظهر 

اتمع املدين  ، وميثل)3(الذي اعترب اتمع املدين يتشكل بعد نشوء الدولة" هيجل"نقده لـ 
البنية التحتية أو القاعدة، بإعتبارها العامل احلاسم ال الدولة اليت تشكل جزءا " ماركس"عند 

                                                 
  .65. توفيق املدين، مرجع سابق، ص -) 1(
  .208. ، ص2006، ديسمرب، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "اتمع املدين كبديل سياسي يف الوطن العريب"الطاهر بلعيور،  -) 2(

(3)- Habib Glerari et Sandra szurek, L’émergence de la société civile internationale, 
vers la privatisation du droit international  (France : Editions Pedone, 2003) pp. 8-9. 
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من البناء الفوقي، ولذا اعترب أن حدود اتمع املدين هي حدود العالقات االقتصادية، وأن 
  .ياتمع املدين هو مسرح التاريخ كله، وحتليله يتم عرب االقتصاد السياس

حيتضن كل العالقات املادية لألفراد ضمن : "اتمع املدين بأنه" ماركس"وقد اعترب 
مرحلة حمددة من تطور قوى اإلنتاج، فهو حيتضن كل احلياة التجارية واالقتصادية، وهلذا 
فهو يتجاوز الدولة واألمة، لكن من جهة ثانية عليه مرة أخرى التعبري عن نفسه يف عالقته 

  .)1("ومية، وعليه داخليا أن ينظم نفسه كدولةاجلانبية كق

والذي يعد أول من أدخل تعديال مهما  -، " A.Gramsiأنطونيو غرامشي،"أما 
فاألول حسب . ، فقد فرق بني اتمع املدين واتمع السياسي-على مفهوم اتمع املدين

فضاء للسيطرة السياسية  هو فضاء للهيمنة اإليديولوجية، أما الثاين فيعترب" غرامشي"أفكار 
  .بواسطة القوة أو التهديد بالقوة

اتمع السياسي، وهو جهاز قمعي أو قهري، : بني جمتمعني" غرامشي"لقد فرق 
موجها أساسا جلعل اجلماهري متطابقة مع شكل اإلنتاج، وهو يشمل الشرطة والقانون، وأن 

  ".البريوقراطية"هذه الوظيفة يقوم ا جمموعة من املوظفني املتخصصني 

اتمع املدين، وهو يشمل جمموعة من املنظمات، تعمل على اهليمنة األيديولوجية  -
ويف هذا الصدد، كتب . )2(بواسطة الكنيسة والتنظيم املدرسي وتنظيمات الصحافة

ينبغي التمييز بني اتمع املدين كما تصوره هيجل وكما نستخدمه حنن يف هذا ": "غرامشي"
ي مبعىن اهليمنة السياسية والثقافية جلماعة اجتماعية على اتمع كله، بإعتبارها أ(املقام 

من جهة، وبني اتمع املدين كما يتصوره الكاثوليك، فهو ) املضمون األخالقي للدولة
  .)3("عندهم اتمع السياسي للدولة، الذي يقابله جمتمع األسرة وجمتمع الكنيسة

ت اتمع املدين دورا مهما جدا يف إكساب الوعي ملنظما" غرامشي"وقد أعطى 
بالوحدة لدى الطبقات اليت يتكون منها اتمع، ويف متكني طبقة مسيدة اقتصاديا، من حتويل 

                                                 
  .323-322. ناظم عبد الواحد اجلاسور، مرجع سابق، ص ص. د -) 1(
  .209. الطاهر بلعيور، مرجع سابق، ص. د -) 2(
العامة لشؤون املطابع اهليئة : الس األعلى للثقافة( 1.، طالتفكري السياسي والنظرية السياسية واتمع املدينربيع وهبة، مترمجا،  -) 3(

  .25. ، ص)2003األمريية، 
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فهذه الطبقة تسعى أن تكون . سيطرا على جمتمعها إىل هيمنة مقبولة من أفراده كافة
لسياسية، إضافة إىل املؤسسات الدينية اإلحتادات املهنية والنقابات العمالية واألحزاب ا

  .واالجتماعية يف صفها، وأن تكون أداة لصبغ كل اتمع برؤيتها للعامل

إىل نتيجة مفادها أن الدولة يف روسيا كانت متثل كل " غرامشي"ولقد وصل 
شيء، مقابل هشاشة وفقر اتمع املدين، بينما جند الدولة يف الغرب تتميز بتالمحها يف 

تمع املدينا.  

ومن هنا، فإن اإلستيالء على السلطة يف الغرب يقتضي تطوير إستراتيجية تقوم على 
استخدام األيديولوجيا يف سبيل اهليمنة، أي استخدام املثقفني إلنتاج رأس مال رمزي 

  .بواسطة النقابات واملدارس لتحقيق اهليمنة

اتمع املدين يف العاملني  وقد مشلت تسعينيات القرن العشرين، إعادة إحياء مفهوم
االجتماعية والثقافية، وذلك بإعتباره  الغريب والعريب، السيما يف األطروحات السياسية،

. شرطا ضروريا لقيام نظام سياسي دميوقراطي مستقر، هذا بعد أن مت إمهاله ولفترة طويلة
دهر يف الدول اليت وقد راجت منذ مطلع التسعينات، النظريات اليت تطرح أن الدميقراطية تز

أي ال ميكن أن تعرف الدميقراطية بدون جمتمع مدين، وال جمتمع . تتمتع مبجتمع مدين فاعل
  .)1(مدين بدون دميقراطية

وميكن القول أن هاته اإلنبعاثة املفاجئة واملعاصرة للمجتمع املدين، متت ومن دون 
ثري الكبري على إعادة طرح شك نتيجة لتغريات حدثت على الساحة الدولية، وكان هلا التأ

هذا املوضوع للنقاش، فقد مترد اتمع البولندي ضد الدولة الشيوعية، وحتدي حركة 
التضامن العمايل للنظام االشتراكي، وكذا ايار جدار برلني، وتفكك االحتاد السوفيايت 

قرار، ومقاومة سابقا، إضافة إىل رفض العمال واملثقفني للبريوقراطية ومتركز عملية اختاذ ال
، إضافة إىل التحوالت السياسية واالقتصادية، )2(الشعوب للديكتاتوريات يف العامل الثالث

ويف ظل إعادة اهليكلة لالقتصاد الرأمسايل األوريب، والدعوة إىل الفصل بني الدولة واتمع 
اجلديد بني املدين، وتقليص احلاجة إىل االعتماد على تدخل الدولة، وخلق نوع من االتفاق 

                                                 
  .323. ناظر عبد الواحد اجلاسور، مرجع سابق، ص. د -) 1(
  .206. الطاهر بلعيور، مرجع سابق، ص. د -) 2(
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أرباب العمل والعمال، وتوسيع أشكال التضامن الدميقراطي داخل اتمع نفسه، وخباصة 
كل هذا أدى إىل ظهور  )1("دولة أقل، جمتمع مدين أكثر: "عندما ظهرت قبل عقدين مقولة

اتمع املدين بصيغته اجلديدة، وعرب عدة مراحل، ويف كل مرحلة تكون له معاين وأهداف 
وبعد أن تتحقق له هذه املعاين واألهداف يظهر من جديد مبعاين جديدة، أي كحامل  معينة،

  .)2(ملطالب جديدة ووليد إلفرازات جديدة

وبذلك فقد جاء اتمع املدين كتعبري لعدة تصورات، حيث تتفق التيارات يف الفترة 
تمع سلميا، والسيطرة املعاصرة على أمهية الدميقراطية كآلية إلدارة أوجه االختالف داخل ا

على العنف، وتضمن املشاركة السياسية الفعالة للمجتمع، كما تؤكد على أا منهج اختاذ 
القرارات العامة يف نظام احلكم، تكون فيه السيادة للشعب أو األغلبية، فتمخض اتمع 

": S.Huntingtonصامويل هنتنغتون، "املدين يف إطار التحوالت الدميوقراطية، أو كما مساها 
، حيث كانت املوجة األوىل يف أعقاب الثورة الفرنسية "موجات الدميقراطية العاملية"

واألمريكية أواخر القرن الثامن عشر، مث تلتها املوجة الثانية خالل احلرب العاملية األوىل، ومث 
 The Third Wave Of( 1994إىل غاية  1974تأيت املوجة الثالثة عام 

Democratization()3( تمع املدين دورا فعاال يف ترسيخ الدميقراطية، حيث تعدويلعب ا ،
تنظيماته مدارس للتنشئة السياسية القائمة على اإللتزام بشروط العضوية واملشاركة يف 

  .النشاط العام، والدفاع عن مصاحلها أمام الدولة

تماعية احلالية، ويف السياق ذاته، جند أن معظم املقاربات الفكرية والفلسفات االج
واملتعلقة بالتنمية الشاملة، تتفق على أمهية وقيمة مشاركة مؤسسات اتمع املدين يف هذه 

ظيفة الدولة يف جمال التنمية، يتطلب إجياد بديل وفالقصور الذي أصبح صفة مالزمة ل. العملية
لتنموي الذي ختلت للقيام ذه الوظيفة من خالل مؤسسات اتمع املدين، اليت متأل اال ا

  .عنه الدولة

                                                 
  .24. ، مرجع سابق، صعبد الكرمي مهشا -) 1(
  .89. ، مرجع سابق، ص"رتشكل اتمع املدين، وآفاق احلركة اجلمعوية يف اجلزائ"صاحل زياين، . د -) 2(

(3)- Sammuel Huntington, How countries democratize, (political science quarterly, vol 
106, N°4 "winter 1991-1992"), pp. 579-616. 



 26 

فاتمع املدين يقع يف قلب هذا النسق، وينازع الدولة ليس فقط يف احتكار 
السياسة، بل وتويل بعضا من مهامها االقتصادية والتنموية اليت ختلت عنها، إذ ميكن 

بريالية ملؤسسات اتمع املدين، ومن خالل أدائها للوظيفة التنموية التصدي للرأمسالية اللي
  .)1(الكل من أجل السوق: اجلديدة القائمة على فلسفة العقيدة الشمولية واليت حيكمها مبدأ

كما أن هناك البعد األيديولوجي الذي بات يصبغ مصطلح اتمع املدين، إذ أصبح 
جمموع املؤسسات : يعطي مفهوما وظيفيا، أي أن اتمع املدين أصبح يعرف على أنه

ابط اليت تقوم بدور حيد من سلطة الدولة، أو يشكل عازال بني السلطة واملنظمات والرو
كما هو متداول يف لغة العلوم " اتمع"والفرد يف اتمع، أو أنه يستخدم مرادفا ملصطلح 

  .)2(االجتماعية

ويف املرحلة املعاصرة، بعد ايار االحتاد السوفيايت، وأحداث أوربا الشرقية، أعيد 
تمع املدين جمددا، بعد فترة التوقف اجلديدة يف تداوله واستخدامه، وأبرز ما إحياء مفهوم ا

وكذلك ظهور . مييز هذه املرحلة، انتشاره ورواجه بصورة كبرية جدا مل يسبق هلا مثيل
استخدامات جديدة له مل تكن موجودة يف مراحل سابقة، أدت إىل تشعب اجلدل حوله، 

وختتلف . راطي، واستخدامه ضد الدولة، أو يف مواجهتهامثل استخدامه يف التحول الدميق
املرحلة املعاصرة من مراحل تطوره عن غريها من مراحل نشأته، يف أن أحداثا تارخيية معينة 

  .أثرت على هذا التطور

ويربط كثري من الكتاب ظهور العوملة ورواج هذا املفهوم بشكل كبري بعد ايار 
نتشار ظاهرة العوملة، بدأت تظهر استخدامات جديدة ملفهوم ، فبعد ا)3(االحتاد السوفيييت

  .اتمع املدين

ومن أهم التطورات اليت أحدثتها ظاهرة العوملة على مفهوم اتمع املدين، ظهور 
، وظهور "اتمع املدين العابر"أو  )∗∗∗∗("اتمع املدين العاملي"مصطلحات جديدة للمفهوم مثل 

                                                 
، اعية واإلنسانيةجملة العلوم االجتم، "موقع مؤسسات اتمع املدين يف إدارة التنمية احمللية يف اجلزائر"صاحل زياين، . د - ) 1(

  .260-256. ،     ص ص2007جوان،
  .324. ناظم عبد الواحد اجلاسور، مرجع سابق، ص. د -) 2(
  .29/05/2009: ، مت تصفح املوقع يوم2576: ، احلوار املتمدن، العدد"اتمع املدين وأثر العوملة عليه"نادية أبو زاهر،  -) 3(

<www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164 730>. 
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ظهور أدوار جديدة وظهور جدل فكري جديد مل يكن تعريفات جديدة له، كذلك 
موجودا سابقا حول مفهوم اتمع املدين العاملي، حول من يشكك حبقيقة وجوده، وبني من 

هذا إضافة إىل ظهور مفاهيم جديدة مثل الدولة العاملية، واحلكم العاملي، . يقر حبقيقة وجوده
  .سيادة الدول واحلدود بينهاوارتباطها باتمع املدين العاملي، وعالقته ب

وهكذا، فإنه ونتيجة إلنصهار اهلويات والثقافات يف ثقافة كونية واحدة، ملا يشهده 
البيئة، وحقوق اإلنسان، وصراع : العامل من عوملة لقضايا ومشكالت ومفاهيم مثل

ى احلضارات، فإن الكثري من املفكرين املعاصرين قد ناقشوا وأيدوا انعكاسات العوملة عل
اتمع املدين، وتأثريها على خمتلف مؤسساته وتنظيماته، خاصة يف ظل املصادقة الصرحية 
عليه من قبل منظمات وهيئات دولية، ويف ظل اختاذه املنعرج اجلديد يف الغرب، وبعد طرح 

  .)1(إشكالية ما بعد احلداثة

د املكونات األساسية هلا، وموازاة مع ما فرضته العوملة، فقد أصبح اتمع املدين، أح        
  :وهو يربز بشكل أساسي يف مستويني

يف النقاشات الدائرة حول التمكني للدميقراطية واحلكم الراشد، يف العامل غري * 
الدميقراطي ودوره يف تعزيز حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية على املستوى القطري و 

  .العاملي

د أعمدا، وبإعتباره اال الذي يتيح عند احلديث عن التنمية، بإعتباره أح* 
  .)2(إشراك املواطنني يف عملياا

وليس هذا فحسب، بل أصبح اتمع املدين يف وقتنا احلاضر موضوعا مركزيا 
للتفكري، وحيضى مبزيد من االهتمام يف دول العامل كافة، يف اخلطابات السياسية، ويف وسائل 

جمال املشاركة يف صنع السياسة العامة، عن طريق  وأصبح له دور ريادي يف... اإلعالم،

                                                                                                                                               
 ...يتم التعبري عن اتمع املدين العاملي مبصطلحات عديدة، منها اتمع املدين عرب القومي، واحلركات االجتماعية الدولية ،  -) ∗(
،        )2003ة، رسالة ماجستري يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة باتن" (مكانة اتمع املدين يف الدساتري اجلزائرية"نادية خلفة،  - ) 1(

  .44. ص
  .26. ، مرجع سابق، صعبد الكرمي هشام -) 2(
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تأطري املواطنني ومتثيلهم وضمان مشاركتهم البناءة يف اقتراح احللول املالئمة ملشاكلهم، 
  .وإيصاهلا إىل السلطات العليا

فنجد أن اهليئات والتنظيمات التابعة لألمم املتحدة تدعو يف أغلب فعالياا الدورية، 
قية وتفعيل مشاركة املواطنني مع احلكومات يف برامج التنمية الشاملة، وتقاريرها إىل تر

واالستفادة العاملة من الثروات، مما خيدم السلم االجتماعي، والنمو االقتصادي، نظرا ملا 
ميكن أن تقدمه املشاركة الفعالة للمواطنني من خالل تنظيمام احلرة والطوعية واملستقلة يف 

  .اليت يشهدها العامل اليومظل التحوالت الكربى 

وميتد الرهان على أدوار اتمع املدين إىل الشراكة األورومتوسطية، حيث أكد 
آفاق تنمية التعاون بني املدن واملناطق : "املشاركون يف أشغال لقاء متحور حول

باجلزائر، على أمهية إدماج اتمع املدين  2006جوان  24، املنعقد يف "األورومتوسطية
  .لسلطات احمللية يف مسار الشراكة األورومتوسطية من أجل ضمان جناحهاوا

السيد : وقد أكد األمني العام للجنة الدائمة من أجل الشراكة األورومتوسطية
بعث االقتصاد يف الدول األورومتوسطية مير عرب تدعيم التنمية : ، على أن"كارميلوموتا"

  .)1(قليمية، وكذا اتمع املديناحمللية، ودور ممثلي السلطات احمللية واإل

ومؤخرا، فقد ارتبط مفهوم اتمع املدين باحلكم الراشد، حيث تعمل مؤسسات  -
اتمع املدين، على إشراك األفراد واملواطنني يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية، وتعمل 

بأن مؤسسات  لذا جند. على تنظيمهم يف مجاعات ذات قوة للتأثري يف السياسات العامة
اتمع املدين، ويف مقدمتها املؤسسات غري احلكومية تساعد على حتقيق إدارة أكثر ترشيدا 
للحكم، من خالل عالقاا بني الفرد واحلكومة، ومن خالل تعبئتها ألفضل اجلهود الفردية 

  :واجلماعية، واليت ميكن استخدامها وفق اآلليات التالية

امة من خالل تعبئة جهود قطاعات من املواطنني، ومحلها التأثري على السياسة الع* 
  .على املشاركة يف الشأن العام

  .تعميق املساءلة والشفافية عرب نشر املعلومات وتداوهلا على نطاق واسع* 

                                                 
(1)- "pour la citoyenneté et la modernité", Forum Algérien, 24 juin, 2006, Alger, p. 47. 
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مساعدة احلكومة، عن طريق العمل املباشر أو التمويل أو اخلربة، على أداء أفضل * 
  .اطننيللخدمات العامة، وحتقيق رضا املو

العمل على حتقيق العدالة واملساواة أمام القانون ومحاية املواطنني من تعسف * 
  .السلطة

تربية املواطنني على ثقافة الدميقراطية، من خالل إكساب أعضائها قيم احلوار * 
وقبول اآلخر، واإلختالف، ومساءلة القيادات، واملشاركة يف االنتخابات، والتعبري عن الرأي 

  .)1(حبرية

  :اتمع املدين يف الفكر العريب املعاصر/ ثانيا

لقد ظهر يف أواخر القرن العشرين وبالضبط يف أواخر الثمانينات اجتاه يقوم بدراسة 
رغم قدم . النظم السياسية العربية، واختذ من مفهوم اتمع املدين مدخال للدراسة والتحليل

سفي والغريب، ولكن امللفت لالنتباه ليست املفهوم وامتداد جذوره يف الفكر السياسي والفل
اجلدة والقدم، وإمنا تزايد االهتمام ذا املفهوم يف التحليل السياسي منذ بداية الربع األخري 
من القرن العشرين، وقد تزامن ذلك مع املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي اليت تكلم عنها 

عظم الدول العربية، وأيضا تنامي هذه األخرية مست م. )∗∗∗∗("Huntingtonهنتنغتون، "
احلركات االجتماعية اجلديدة يف العامل العريب، مما شكل عامال يف تزايد االهتمام ذا 

، الذي يبحث عن مكانة تؤهله ألن يكون شريكا وليس مشاركا يف احلياة )2(املفهوم
  .السياسية يف البلدان العربية

يف الدول العربية كمثال شاخص معرب  ويف هذا السياق، يظل موضوع اتمع املدين
عن مسألة الدميقراطية، ليس فقط كإشكالية متصلة بتضارب التصورات، وتباين  واختالف 

  .أشكال التفعيل، بل كذلك كضرورة ممتدة تارخييا ومؤسساتيا للفهم والتوظيف

                                                 
  .48. ، ص)2003إلدارية، منشورات املنظمة العربية للتنمية ا: القاهرة( قضايا وتطبيقات: احلكمانيةزهري عبد الكرمي الكايد، . د -) 1(
هي جمموعة االنتقاالت من أنظمة غري دميقراطية إىل أنظمة دميقراطية، حتدث يف فترة معينة، ويفوق عددها االجتاه : موجات الدمقرطة -) ∗(

 .املضاد يف نفس الفترة
مركز دراسات الوحدة العربية، : بـريوت( 1 .، طاالجتاهات احلديثة يف دراستها: النظم السياسية العربيةإبراهيم حسنني توفيق،  - ) 2(

  .155. ، ص)2005
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وقد واجه مفهوم اتمع املدين يف الوطن العريب إشكاليات عديدة يف النقاشات 
لفكرية متحورت حول أسبقية الوجود بني مفهوم اتمع املدين وواقعه، واإلختالف يف ا

تعريفه حسب القيم اإليديولوجية هلؤالء املفكرين، وكذا التساؤل عن وجود هكذا كيانات 
  .على مستوى اتمعات العربية

  :إشكاليات مفهوم اتمع املدين يف الوطن العريب

تمع املدين وتعريفاته اليت راجت يف اخلطاب العريب قبل التعرض إىل مفهوم ا
املعاصر، البد من التأكيد على وجود جمموعة من الصعوبات واملشاكل اليت تواجه الباحث 

  :عند تعامله مع مفهوم اتمع املدين، منها

  :اإلشكالية األوىل -1

لغريب يعين إن أصل املفهوم غريب وال يتواءم والتجربة العربية، ألن املفهوم ا
االنفصال عن املمارسة الدينية، وهذا ما ال يتماشى وكثري من النظم العربية، ما أدى إىل 
حماولة تطبيقه وتكييفه من قبل النظم احلاكمة واملثقفة ثقافة غربية، ما ولّد ظهور صراعات 

ثانية هي بني احملافظني واألصوليني املوصوفني باإلندماج يف مهب الثقافة الغربية والفئة ال
  .)1(احلاكمة جتسيدا لصراع آخر بني السلطة وفئات كبرية من اتمع

  :اإلشكالية الثانية -2

اختالف املفكرين يف تكييف طبيعة مفهوم اتمع املدين، فالبعض يستخدم املفهوم 
وما يرتبط به من مؤسسات اجتماعية وغريها، كمقابل للدولة، وما يرتبط ا من مؤسسات 

فاتمع املدين حيد من تسلط الدولة، وحيمي األفراد واجلماعات من تعسفها، حيث . خمتلفة
  .)2(أن مؤسسات اتمع املدين تسمح لألفراد بتنظيم نشاطام بإستقاللية عن جهاز الدولة

وكما يستخدمه البعض كمقابل للدين، حيث جيب فصل الدين عن الدولة، 
الغرب جنح وحقق هذا التطور نتيجة لتطبيق مبادئ وحجتهم يف ذلك أن اتمع املدين يف 

                                                 
رسالة ماجستري يف التنظيمات السياسية واإلدارية، " (اتمع املدين العاملي وتأثريه على اتمع املدين اجلزائري"عبد اللطيف باري،  - ) 1(

  .35. ، ص)2007كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، 
يف اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق ، "املؤشرات الكمية والكيفية: بناء اتمع املدين"هيم حسنني توفيق، إبرا -) 2(

  .685.، ص )1992، 1.ط: بريوت(، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية ملركز دراسات الوحدة العربية الدميقراطية
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العلمنة، وإعالا كأحد املدخالت لبناء اتمع املدين وهناك من يقيم متييزا بني املدين 
، وهو ما يثبت حقيقة أن مفهوم )1(والعسكري، وحتديدا بني النظم املدنية والنظم العسكرية

  .استخداماته اتمع املدين متعدد األوجه وهو يتميز بكثرة

  :اإلشكالية الثالثة -3

وهي تبين الباحثني واملفكرين العرب ملفهوم اتمع املدين حتت تسميات خمتلفة، 
، ووضع "اتمع األهلي"ومن بني التسميات األكثر انتشارا يف الوطن العريب، هي تسمية 
لغربية كما تطورت، بينما  اتمع املدين مقابال له، حيث أن اتمع املدين، مرتبط بالتجربة ا

اتمع األهلي، يشري إىل وجود نوع من التكوينات املهنية االجتماعية يف إطار املدنية 
اإلسالمية، واليت تراوحت بني مجاعات احلرف باألسواق والطرق الصوفية، وكذلك الوقف 

إنتاج  أي أن أصحاب هذا االجتاه يركزون على استحالة اعادة. )2(واألوقاف اإلسالمية
اتمع املدين الغريب يف الوطن العريب، وأن اجلمعيات والنقابات والتكوينات العشائرية 
والقبلية والطائفية والعائلية مجيعها من ميدان اتمع املدين، ومن مث فال جمال للتمييز بن 

ويف نفس الوقت رأى آخرون عكس ذلك، واعتربوا املصطلح مرادفا غري مناسب . املفهومني
  .)3(للمجتمع املدين، خاصة وأنه حيمل مكونات قرابية تقليدية

وباإلضافة إىل مفهوم اتمع األهلي، فإن هناك العديد من املفاهيم اليت قدمت 
وحيد عبد "كبديل للمجتمع املدين أو كمقابل له يف الوطن العريب، منها الدراسة اليت قدمها 

، واليت قدم فيها انتقادا ملفهوم "م فقري واستخدام أفقرمفهو: اتمع املدين: "بعنوان )∗∗∗∗("ايد
اتمع املدين، بإعتبار أنه ال يتسم فقط بالغموض والسيولة، وإمنا أيضا ال يتوافق مع 
خصوصيات الثقافة والبىن االجتماعية يف املنطقة العربية، ويقترح مفهوما بديال له، وهو ما 

، وهذا املفهوم )Political Community" (لسياسيةاتمع السياسي أو اجلماعة ا: "أمساه
مدخال أفضل، وخباصة يف الواقع العريب، ألنه يرتبط بنمط دميقراطي ال " عبد ايد"يعتربه 

                                                 
  .686. املرجع نفسه، ص -) 1(
، اتمع والدميقراطية والدولة يف البلدان العربية، دراسة مقارنة إلشكالية اتمع املدين يف ضوء تريف املدنحل، فالمتروك ا. د -) 2(
  .30. ، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت( 1.ط
  .30. ، مرجع سابق، صعبد الكرمي هشام -) 3(
 .1995اتمع املدين، أفريل : ا دوريةوكذ 1995مارس ": النداء اجلديد"اليت نشرت يف  -) ∗(
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يستلزم تغيريا جوهريا مسبقا يف التركيب االجتماعي والثقايف والسياسة السائدة، وهو منط 
رر من رومانسية دميقراطية املشاركة اليت ترتبط الدميقراطية النخبوية التنافسية، وهو منط متح

  .)1(بتعظيم أمهية اتمع املدين ا

وجدير بالذكر أن بعض الباحثني اجته إىل استخدام مفاهيم أخرى لإلشارة إىل داللة 
املنظمات : مفهوم اتمع املدين نفسه، أو بعض جوانبه ومكوناته، ومن هذه املفاهيم

، والقطاع )Associational-life(ري احلكومية، واحلياة التشاركية التطوعية، واملنظمات غ
الثالث، بإعتبار أن احلكومة بأجهزا متثل القطاع األول، فيما ميثل القطاع اخلاص القطاع 

  .)2(الثاين

  :اإلشكالية الرابعة -4

املواقف املتباينة بشأن وجود اتمع املدين من عدمه يف الوطن العريب، حيث طرح 
لبعض قضية مدى صالحية املفهوم وحدود مالءمته للتطبيق يف الواقع العريب، وميكن يف هذا ا

  :املقام، التميز بني موقفني

: يقول بوجود اتمع املدين يف الوطن العريب، مع بعض التحفظات، مثل: األول

  .)3(التمييز بني األقطار العربية طبقا لدرجة التطور االقتصاد واالجتماعي

يقول بعدم وجود اتمع املدين يف اخلربة والفكر العربيني، وحججهم يف  :الثاين
  :ذلك، ما يلي

إن هذا املفهوم ارتبط خبربة التطور السياسي يف اتمعات الرأمسالية الغربية،  -
ونظرا لعدم حدوث ثورات مماثلة هلا يف اخلربة العربية اإلسالمية، فإنه يصعب سحب املفهوم 

 نشأ فيها، واستخدامه يف بيئة أو بيئات مغايرة هلا ظروف وخصوصيات من بيئته اليت
  .)4(خمتلفة

                                                 
  .31-30. متروك الفاحل، مرجع سابق، ص ص -) 1(
  .162. ، مرجع سابق، صاالجتاهات احلديثة يف دراستها: النظم السياسية العربيةإبراهيم حسنني توفيق،  -) 2(
  .29. ربيع وهبة، مرجع سابق، ص -) 3(
  .162. ، مرجع سابق صاالجتاهات احلديثة يف دراستها: العربية النظم السياسيةإبراهيم حسنني توفيق،  -) 4(



 33 

ال يوجد جمتمع مدين باملعىن احلقيقي يف الدول العربية، فتنظيمات اتمع املدين  -
أو بعضها إما غائبة حيث ال يسمح بقيامها من األصل يف بعض الدول العربية، أو تعاين 

  .)1(اليت تسمح بقيامها الضعف واهلشاشة يف الدول

إن النخب اليت سيطرت على جهاز الدولة يف مرحلة ما بعد االستقالل، تغلغلت  -
يف خمتلف جماالت وجوانب اتمع، وأحكمت سيطرا عليه، ومل تسمح بظهور مؤسسات 

وهكذا ال . مدنية باألصل، أو أخضعتها للسيطرة الكاملة للدولة يف حالة السماح بقيامها
فصل بني الدولة واتمع يف الوطن العريب الذي مل يعرف حىت اآلن اتمع املدين يوجد 

كنطاق خيتلف عن النطاق السياسي اإلداري للدولة كسلطة سياسية، تضمن وظائفية 
  .)2(اتمع، وإن كانت ال تتحكم ا نظرا الستقالهلا

تمع املدين عندنا ويف ذات السياق، تأيت دراسة الطاهر لبيب لتؤكد أن مفهوم ا
، "اتمع املدين"بال تاريخ، وأن تطور الدميقراطية يف البلدان العربية مرتبط بوجه أكرب ال بـ 

  .ولكن باخلروج من الطاعة اإلستبدادية املتراكمة يف استغالله

وخالصة القول أنه ألجل بلورة مفهوم للمجتمع املدين يف الوطن العريب، البد وأن 
من املشكالت املرتبطة ذا املفهوم على املستويني الفكري والواقعي  تعامل مع عددن

ومن مث فإن اقتراح بعض احللول ملواجهة هذه املشكالت أو بعضها، يقع يف إطار . التطبيقي
  .عملية بناء اتمع املدين يف الوطن العريب

  :تطور مفهوم اتمع املدين يف الوطن العريب* 

القول بأن بوادر اتمع املدين وأشكاله األوىل نشأت منذ  يذهب بعض الباحثني إىل
أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حي تشكلت النقابات العمالية واملهنية 
يف بداية القرن العشرين، وكذلك اجلمعيات التعاونية وسواها من املنظمات اليت تدخل يف 

  .)3(إطار تعريف اتمع املدين

                                                 
  .162. ، صاملرجع نفسه -) 1(
  .29. ربيع وهبة، مرجع سابق، ص -) 2(

(3)- Sarrah ben Néfissa : "ONG et gouvernance dans le monde arabe : l’enjeu 
démocratique", vue le: 01/06/2009. 
<www.cedej.org.eg/article.php?id-article>. 
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املفهوم وإن كان غريب األصل، إال أنه برز يف اخلطابات العربية يف  وإن هذا
السنوات األخرية، وارتبط ارتباطا وثيقا بإرسائها للدميقراطية كمواجهة لإلستبداد بكل 

  .أشكاله، وتكريس حقوق اإلنسان والدفاع عن احلريات

  :عدة منهاويعود تأخر احلديث عن اتمع املدين يف العامل العريب إىل أسباب 

إن الدولة العربية القطرية بشكلها القانوين عندما ظهرت مل تكن إفرازا طبيعيا : أوال
لنمو اقتصادي اجتماعي ثقايف ذايت، بل ظهرت بوصفها جزءا من املرياث االستعماري، لذا 
فقوا مستمدة من قدرا القمعية مبا امتلكته من آليات العنف واستعمال القوة كأداة من 

وحنن نعرف أن مفهوم الدولة القوية ليس مبا متلكه من وسائل . ات حفظها وبقائهاأدو
السيطرة والرقابة على اتمع، وإمنا بقدرا على اإلختراق الفاعل للمجتمع من خالل قنوات 

  .)1(ومؤسسات واضحة ومعترف بشرعيتها من قبل قوى اتمع

ر الذي قامت به منفردة يف قيادة اتمع إن املثقفني العرب قبلوا الدولة والدو: ثانيا
لفترة طويلة، امتدت منذ مرحلة ما بعد االستقالل وحىت أوائل السبعينات من القرن 

ومل يكتف املثقفون بذلك، بل جعلوا من براجمها السياسية واالقتصادية . العشرين
ت منصبة على فكتابام لتلك الفترة كان. واالجتماعية بؤرة اهتمامهم الفكري والبحثي

مثل الدولة واتمع، الدولة والتنمية، : موضوعات صارت الدولة فيها هي الطرف األساس
  .على حساب االهتمام باتمع وحركاته االجتماعية... الدولة والوحدة، الدولة واألمة، 

لكن بعد التطورات احلديثة يف ااالت املختلفة للمجتمعات العربية، وما أقر من 
نقابات عمال، مجعيات مهنية، : تعقيد أدى إىل ظهور فئات اجتماعية فاعلة مثلتنوع و

أحزاب سياسية، حركات شعبية تطوعية، مؤسسات تربوية ومؤسسات إعالمية، عندها 
أدرك العامل العريب أن ذلك التنوع حيتم رؤية لطبيعة عالقة جديدة بني السلطة وبني تلك 

بالتحوالت الفكرية اليت طرأت يف املنظومة االشتراكية،  ولعل تأثر املثقفني العرب. الفئات
واليت كان من نتائجها تقويض دعائم فكرة الدولة احملتكرة قيادة اتمع يف ااالت كافة، 

                                                 
هيئات : "مؤمتر التوافق السنوي الثالث حول" (األدوار التكاملية ملختلف هيئات اتمع املدين"فهيمة، أمحد خليل العيد، : نقال عن - ) 1(

  .16. ، ص)2006أفريل  11-10، الكويت، "اتمع املدين والتنمية الوطنية



 35 

أدى إىل االهتمام املتزايد باتمع وحركاته االجتماعية، وباملناداة بضرورة إعادة هيكلة 
  .)1(اتمع العريب على أسس جديدة

ويف العقدين األخريين، شغل مفهوم اتمع املدين حيزا واسعا من اخلطاب العريب، 
وال يزال يشكل إحدى أهم املسائل اليت تستحوذ على االهتمامات األساسية هلذا اخلطاب؛ 

  .حبيث ميكن اعتباره جزءا أساسيا من بنيته

يدين يف انتشاره النسيب  ويف الواقع، يكاد اتمع املدين احلديث يف اتمعات العربية
لظاهرة العوملة، من حيث ما تنطوي عليه من تدفق للمعلومات عرب احلدود، أو من حيث ما 
ترتبط به من تطور يف تقنية االتصاالت اجلديدة، فهي اليت قدمت له اإلطار النظري والوسائل 

  .)2(اليت مكنته من احلصول على حد أدىن من حيز االستقالل عن النظم القائمة

غري أن االستعمال الشائع ملفهوم اتمع املدين يف الوطن العريب، ينظر إليه وفق 
حتديدات خمتلفة لبنيته ومضمونه، فيجعل البعض املفهوم مفتوحا يتضمن بىن ومؤسسات 
تقليدية وحديثة، وقسم آخر حيصر املفهوم يف البىن احلديثة فقط، واجتاه آخر يطرح املفهوم 

  .من سلطة الدولة يف كل ااالت يف شكل قيود حتد

على ضوء ما تقدم، نستنتج أن مفهوم اتمع املدين ال خيلو من ميل إيديولوجي، 
ومن غايات عملية سياسية، ذا ميكن القول أن اتمع املدين ميثل منطا من التنظيم 

ذلك اهلامش االجتماعي والسياسي والثقايف خارج سلطة الدولة، سواء قليال أو كثريا، فهو 
  .الواسع أو الضيق الذي يعرب فيه الفرد عن ذاته ومقوماته

  .تعريف اتمع املدين وخصائصه: املطلب الثاين

مفهوم اتمع املدين من أكثر املفاهيم اليت أثارت وتثري جدال بني الكتاب، وبدأ 
الل مراحل اإلختالف حوله مع الفالسفة واملفكرين الذين سامهوا يف تطور استخداماته خ

  .خمتلفة، مبا ينسجم غالبا مع حاجة كل مرحلة عاصرها هؤالء

                                                 
  .17. نفس املرجع السابق، ص -) 1(
: ، مركز دمشق للدراسات النظرية واحلقوق املدنية، مت تصفح املوقع يوم"اتمع املدين يف العامل العريب"هللا تركماين، عبد ا -)2(

03/06/2009.  
<www.mokarabat.com>. 
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فال يوجد بني الكتاب اتفاق حول ماهيته، أي ما هو حتديد املقصود باتمع املدين، 
فلو حاولنا أن نبحث عن تعريف له، فلن جند تعريفا واحدا، بل جند عدة تعاريف خمتلفة، 

جد بعض التقاطع، األمر الذي حذا ببعض الكتاب إىل  حيث ال يوجد اتفاق بينها، حىت لو و
، وال يقتصر اختالف الكتاب حول تعريفه "ضبايب"، أو مفهوم "زئبقي"وصفه بأنه مفهوم 

وإمنا كذلك حول مكوناته وشروطه، وكذا حول املصطلحات اليت يتم استخدامها، إضافة 
ملفهوم يزيد من فوضى فتعدد استخدامات ا. إىل اإلختالف حول دوره أو استخداماته

عندما "  Benjamine Partبنيامني بارت،: "معانيه، وهو ما عرب عنه بعض املؤلفني، مثل
  .)1("كلما ازداد استعمال مفهوم اتمع املدين يف السنوات األخرية، يقلّ فهمه: "قال

  :تعريفات اتمع املدين -

مدين، سنتناول تعريف كل جمتمع و: مبا أن مصطلح اتمع املدين يتكون من شقني
واحد منهما على حدى، مث نتناول التعريفات املختلفة اليت قدمت للمجتمع املدين من قبل 

  :املفكرين والباحثني

  :اتمع -

جمموعة هياكل ومؤسسات ترتب العالقات بني األفراد، ويعين على : "يعرف بأنه
  .تفاعالم ثقافة واضحة وهيكل مؤسسيالنحو املادي املزاملة املستمرة لألفراد الذين حتكم 

إن اإلشارة إىل اتمع يف التحليل السياسي هي غالبا إشارة إىل مكان دولة أمة تعد 
غري أن . يف مصطلحات أوسع من مصطلحات العالقات السياسية اليت تكون الدولة نفسها

رة مع حدود اتمع فضال عن كونه يعين جمموعة أوسع من العالقات ال يتطابق بالضرو
  .)2("الدولة

نسق من العادات واإلجراءات : "بأنه" Maciver&Pageماكيفر وبيج، "ويعرفه 
والسلطة والتعاون املتبادل، ويتكون من جتمعات أمناط عديدة من ضوابط السلوك اإلنساين 

                                                 
  .نادية أبو زاهر، مرجع سابق -)1(

<www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164 730>. 
. ، ص)2005املكتبة اجلزائرية بوداود، : اجلزائر( 1.، طم العلوم السياسية والعالقات الدوليةجم مفاهيمععامر مصباح، . د -)2(

141. 
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ج ، فهو أيضا نسي"جمتمع"واحلريات، لذا يطلق على هذا التنظيم املعقد الدائم التغيري مصطلح 
  ".العالقات االجتماعية الذي يتغري بصورة مستمرة

جمموعة من البشر مبين وجودها على : "اتمع بأنه" عامر مصباح"ويعرف الدكتور 
النسق الثقايف، ونسق املعايري االجتماعية، : إقليم من األرض على أنساق اجتماعية خمتلفة مثل
. ات االجتماعية والتقسيم الطبيعي للعملونسق األدوار واملكانات االجتماعية، ونسق العالق

كما تتحكم فيه أنظمة اجتماعية تنظم العالقات بني األفراد، وهي النظام السياسي 
وخيضع لظاهرة القيادة واإلتباع واألفراد مييلون . واالقتصادي واألسري والديين وغريها

دم وااورة واملعاشرة وتشد أفراده ومجاعاته عالقات ال. طبيعيا إىل الرغبة يف العيش معا
  .)1("واملواطنة واإلنتماءات املختلفة

، واليت تشري "Civis"، فهو مشتق من الكلمة الالتينية "Civilمدين، "أما تعبري  -
إىل األمور اليت هلا عالقة باملواطن، أي كل ما هو غري مدرج يف قواعد وأنظمة داخل الدولة، 

  ).ارج املؤسسات احلكوميةخ(وكل ما هو خارج عن اتمع الرمسي 

رمسي، عسكري، ديين، إضافة : ، يتناقض مع التعبريات التالية"مدين"وجند أن تعبري 
  .)2(إىل تعبري متوحش أو مهجي

" اتمع املدين"ولقد ورد معىن اتمع املدين كفكرة منذ القدم، إال أنه كمصطلح 
خ ظهوره، إذ أنه يعرب عن فإنه حديث، وقد وجد الباحثون صعوبة يف البحث عن تاري

ولتأكيد ذلك حناول . العالقة بني الفرد، اتمع والدولة أو بعبارة أدق متيز الدولة عن اتمع
الرجوع إىل بعض املوسوعات والقواميس اليت أوردت مفاهيم عن تلك العالقة حيث جند أن 

، وإن ظهرت "Civil Society"موسوعات الفلسفة والعلوم االجتماعية مل يرد فيها مصطلح 
 Civil"لتعرب عن معان أخرى، أما معجم تاريخ األفكار فقد محل مصطلح " Civil"كلمة 

Disobédience " مبعىن العصيان املدين، أو املقاومة احلضارية للمواطنني املسلوبني من
العصيان املدين، حركة احلقوق : أما املعجم احلديث فقد تضمن مصطلحات. حقوقهم املدنية

للعلوم االجتماعية " ماكيمالن"دنية دون ذكر ملصطلح اتمع املدين، ومحلت موسوعة امل

                                                 
 .142-141. نفس املرجع السابق، ص ص -)1(
 .19. ربيع وهبة، مرجع سابق، ص -)2(
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ومل تتطرق ملصطلح اتمع ... احلرب األهلية، جهاز الدولة املدين والقانوين، : مفاهيم
  .)1(املدين، مما يعين أن ظهور املصطلح كان حديثا جدا، على املستوى املفاهيمي

  :تعريف اتمع املدين

يوجد إمجاع شبه تام على أنه توجد صعوبة يف إجياد تعريف متفق عليه بني الباحثني 
واملفكرين واحملللني حول املفاهيم يف العلوم اإلنسانية، وهو احلال بالنسبة ملفهوم اتمع 
املدين، حيث أن التفحص البناء لتراكمات املعرفة العلمية، والقراءات املتأنية للتراث 

، تكشف لنا التعدد يف تناول مفهوم اتمع املدين، والذي يرجع استخدامه السوسيولوجي
م يف اللغة اإلجنليزية، ويضم عادة جمموعة أشخاص يقطنون يف 1594ألول مرة سنـة 

بيد أن هذا املفهوم يقصر اهتمامه باجلوانب التركيبية واجلغرافية، ويهمل . جمتمع حملي
ونتيجة هلذا القصور يف . )2(ناط هلذا النوع من اتمعاتاجلوانب الوظيفية، وبيان الدور امل

  .التداول، أخذ مفهوم اتمع املدين يتسع، ليشكل اهتمام الكثري من الباحثني واملفكرين

إن األمهية اليت حيظى ا مفهوم اتمع املدين اليوم، دفعت العديد من الباحثني 
لسياسية وكذلك العلوم السياسية لوضع وصياغة السيما يف جمايل السوسيولوجيا التارخيية وا

حيز : "على أنه" Larry Diamondالري دياموند، "ويعرفه . تعاريف معينة هلذا املفهوم
حلياة اجتماعية منظمة تعتمد على مبادئ اإلرادة، والدعم الذايت واالستقاللية عن جهاز 

  .)3("قوانني وااللتزامات املشتركةالدولة، وخيضع هذا اتمع لنظام قانوين أو جمموعة  من ال

يف هذا التعريف يستثين احلياة اخلاصة والعائلية للفرد، ليقر بإنتمائه " الري دياموند"
يف إطار حيز عام، يسعى من خالله املواطنون للتعبري عن مصاحلهم ورغبام وأفكارهم، 

  .تزاماتوهذا من أجل حتقيق غايات مشتركة، وفقا موعة من القوانني واالل

: ، اتمع املدين بأنه"Raymond A.Hinnebuschرميوند هينيبوش، "ويعرف 
شبكة االحتادات الطوعية التكوين، واليت تبدو مستقلة عن الدولة واجلماعات األولية، "

                                                 
 .13. الطاهر بلعيور، مرجع سابق، ص -)1(
 .167. ، ص2006، ديسمرب لة العلوم االجتماعية واإلنسانيةجم، "الواقع والتحديات: اتمع املدين"ليندة نصيب،  -)2(
 .91- 90. ، مرجع سابق، ص"تشكل اتمع املدين وآفاق احلركة اجلمعوية يف اجلزائر"صاحل زياين، . د -)3(
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ولكنها يف الوقت الذي تعمل فيه على إحتواء اإلنقسامات االجتماعية وتشكيل منطقة عازلة 
  .)1("، فإا تعمل على ربطها بالدولة وسلطتهابني الدولة واتمع

يضيف هذا التعريف عنصرا جديدا إىل العناصر السابق ذكرها، أال وهو أن اتمع 
املدين يعمل على إحتواء االنقسامات الناشئة بني اتمع، كما يعمل على حتقيق مصاحل 

  .الشعب، وإيصال مطالبهم إىل السلطة

جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة : "اتمع املدين بأنه" يمسعد الدين إبراه"و يعترب 
ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري . اليت متأل اال العام بني األسرة والدولة لتحقيق مصاحل أفرادها

لذا تشمل تنظيمات . االحترام والتراضي والتسامح، واإلدارة السلمية للتنوع واإلختالف
معات والروابط والنقابات واألندية والتعاونيات، أي ما هو غري اتمع املدين كال من ات

  .)2("حكومي وكل ما هو غري وراثي

إن اتمع املدين وفقا هلذا التعريف، هو جمال إلبداء الرأي، واحترام الرأي اآلخر، 
 ويشمل. والتنافس احلر القائم على اإلقناع، بناء على قيم التسامح، سعيا خلدمة الصاحل العام

  ).غري وراثية(اتمع املدين املؤسسات غري احلكومية، واملؤسسات غري العائلية أوارثية 

تعريفا إجرائيا للمجتمع املدين، بإعتبار أنه كل ما " مصطفى كامل السيد"ويقدم 
يوجد يف دولة معينة خارج مؤسساا، أي كل ما ليس جزءا من التنظيم احلكومي، سواء 

و احمللي، أي أنه يضم النقابات العمالية واملهنية، وتنظيمات املنتجني على املستوى املركزي أ
سواء كانوا من أصحاب املشروعات الصغرية أو الكبرية، يف الزراعة والصناعة أو اخلدمات، 

اإلسالمية، املسيحية : كما يضم املؤسسات شبه التقليدية، واليت تشمل املؤسسات الدينية
  .)3(ف الكتاب اليمنيون واللبنانيون كال من القبيلة والطائفةواليهودية حيثما وجدت، ويضي

وهناك من املفكرين، من يضع تعريفا يضبط األسس اليت يقوم عليها اتمع املدين، 
مجلة املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعمل يف : "إذ يعرف بأنه

                                                 
 .27. متروك الفاحل، مرجع سابق، ص -)1(
 .167. ليندة نصيب، مرجع سابق، ص -)2(
 املدين يف الوطن العريب، معامل التغري منذ حرب اخلليج الثانية، ومالحظات حول أدواره املتعددةاتمع مصطفى كامل السيد،  -)3(
 .2. ، ص)2004القاهرة، (
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أغراض : سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة منهاميادينها املختلفة يف استقالل نسيب عن 
سياسية كاملشاركة يف صنع القرار على املستوى الوطين ومثال ذلك األحزاب السياسية 
ومنها غايات نقابية كالدفاع عن املصاحل االقتصادية ألعضاء النقابة واالرتفاع مبستوى املهنة 

ما يف احتادات الكتاب واملثقفني والتعبري عن مصاحل أعضائها، ومنها أغراض ثقافية ك
واجلمعيات الثقافية اليت دف إىل نشر الوعي، وفقا إلجتاهات أعضاء كل مجعية ومنها 

  .)1("أغراض اجتماعية لإلسهام يف العمل االجتماعي لتحقيق التنمية

إن هذا التعريف يصنف ضمن التعريفات اليت جتمع بني اجلوانب السياسية 
اعية والثقافية، سعيا للدفاع عن املصاحل العامة، وهذا يف سبيل حتقيق واالقتصادية، االجتم

إىل أبعد " السلطة السياسية"يف مؤلفه " J.Lappiere  جون البيار،"ويذهب . التنمية الشاملة
من ذلك عندما اعترب بأن اتمع املدين هو املرادف للسلطة السياسية، اليت هي نوع خاص 

إن السلطة السياسية هي نوع من : "عية، فهو يقول يف هذا الصددمن أنواع السلطة االجتما
السلطة االجتماعية الذي خيتص ذا الصنف من التجمعات الذي نطلق عليه اسم اتمعات 

  .)∗∗∗∗("املدنية

يقيم مع أقرانه العديد من العالئق : "ولتوضيح فكرته أكثر يقول أن اإلنسان
هذه الفئات املختلفة . تمي إىل فئات اجتماعية متعددةاالجتماعية املختلفة، ومن هنا فهو ين

اختالفا بينيا من حيث بنيتها ووظيفتها، تتألف إذن يف جزء منها من األعضاء أنفسهم، 
ويضاف إىل هذا التداخل اجلزئي، التضامن الوظيفي للفئات االجتماعية، إذ ال ميكن ألية فئة 

. ا يتواجد أحيانا من تعارضات أسلوبيةأن تكتفي بذاا، بل هناك تكامل هديف، رغم م
باتمع املدين كتصور جمرد، وكواقعة اجتماعية تارخيية، أي حاصل " البيار"وهذا ما يسميه 

اجتماع عدد كبري من اجلماعات، اليت تكون غالبا يف شكل اجلمعيات أو االحتادات 
  .)2(واملؤسسات

                                                 
 .49-48. نادية خلفة، مرجع سابق، ص ص -)1(
ضم العديد من كونه جمتمع كلي، أي جمموعة مفرزة وظيفيا ت: أوال: يعرض األستاذ البيار ثالثة أشكال للمجتمع املدين هي - ) ∗(

أنه : أنه جمتمع منظم يف العالقة الناشئة فيه، ويف تسيري هذه العالقات، وثالثا: اجلماعات اليت جتمعها عالقات مشتركة سلبية أو إجيابية، ثانيا
 .جمتمع تارخيي

 .50. املرجع نفسه ،ص  -)2(
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 Lorenzo Fioramonti"-"لورانزو فيورامونيت وفني هينريش"وقد كتب كل من 

and Finn Heinrich" - تمع املدين، نتيجةعلى أن هناك خلط وتشويش حول مفهوم ا ،
ساحة : "التزايد والتشعب يف معاين الكلمة، وقد مت وضع تعريف للمجتمع املدين بأنه

  ".الصراع خارج األسرة والدولة وكذلك السوق، أين يشترك الناس يف حتقيق املصاحل العامة

ن خالل هذا التعريف، يتبني أن هناك إقرار واعتراف بوجود حدود واضحة بني م
اتمع املدين، الدولة، السوق والعائلة، مع التأكيد على الوظيفة التضامنية، يف حتقيق : دوائر

  .)1(املصاحل العامة، وتنظيمها، واليت تقوي من تنظيمات اتمع املدين

البنية : دين على أربعة أبعاد أساسية تتمثل يفوقد ركزا يف تعريفها للمجتمع امل
  :، البيئة، القيم والتأثري، وذلك على النحو التايل)التركيب(

وتظهر كبعد لقياس ومزج واختيار مسرح الصراع ضمن اتمع املدين، : البنية
  .بالتركيز على تركيبته املؤسسية

العوامل : ، واليت تشملمتثل مجلة العوامل املؤثرة على اتمع املدين: البيئة
، إضافة إىل مواقف وسلوكات )ثقافة اتمع السائدة(االقتصادية واالجتماعية، وكذا الثقافية 

  .الدولة جتاه اتمع

ميثل هذا البعد مدى متثيل قيم اتمع وااللتزام ا، والسعي إىل احملافظة : القيم
 من قيم مثالية إجيابية، من شرعية عليها، كما يعرب عن ما يتواجد داخل اتمع املدين

  .ومصداقية، وقيم التسامح، وحرية التعبري واإلقناع، وغريها

يبحث عن تأثري اتمع املدين يف حياة الناس واتمع بكل أجزائه، وإىل : التأثري

  .)2(خمتلف النتائج اليت توصل إليها اتمع املدين، وإىل اإلجنازات احملققة

ا تقدم، التنوع واإلختالف وحىت التعارض أحيانا يف التعريفات نالحظ من خالل م
املختلفة اليت قدمت للمجتمع املدين، سواء على املستوى الغريب أو على مستوى الفكر 

                                                 
(1)- Lorenzo Fioramonti and V.Finn Heinrich, How civil society influences policy: a 
comparative analysis of the civicus civil society index in post communist Europe 
national coordinating organization, 18/06/2009. 
<www.civicus.org/news/media/CIVICUS.ODI.Fioramonti.Heinrich>. 
(2)- Ibid. 
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العريب، وهذا ما يثبت حقيقة عدم التوصل إىل تعريف جامع مانع هلذا املفهوم عرب األزمنة 
  .والعصور املختلفة

يف صياغة مفهوم للمجتمع املدين، فإن ذلك ال مينع من  ورغم تعدد اإلسهامات
وجوب توافر حد أدىن من العناصر املتفق عليها من قبل أغلب مستخدمي هذا املفهوم، واليت 
تشكل جمموعة من املقومات واخلصائص واألركان ينطوي عليها مفهوم اتمع املدين، وهي 

  :كالتايل

  :خصائص اتمع املدين

  ):الطوعي(ادي احلر الفعل اإلر -

اجلماعة "فاتمع املدين يتكون باإلرادة احلرة ألفراده، ولذلك فهو خيتلف عن 
ففي اجلماعة القرابية ال دخل للفرد يف اختيار . ، مثل األسرة والعشرية والقبيلة"القرابية

  .فهي مفروضة عليه حبكم املولد أو اإلرث. عضويتها

عة الظواهر املهمة يف تكوين التشكيالت وتشري فكرة الطوعية هذه إىل جممو
  .االجتماعية املختلفة

  ):املؤسسية(التنظيم اجلماعي  -

فاتمع املدين هو جمموعة من التنظيمات، كل تنظيم فيها يضم أفرادا أو أعضاء، 
اختاروا عضويته مبحض إرادم احلرة، ولكن بشروط يتم التراضي بشأا أو قبوهلا ممن 

اتمع التقليدي العام "أو ينضمون إليه فيما بعد، وهذا ما مييزه عن  يؤسسون التنظيم
، اليت تطال جممل احلياة احلضارية "املؤسسية"، وهذا ما يشري إىل فكرة "مبفهومه الكالسيكي

  .تقريبا

  :الركن األخالقي والسلوكي -

ينطوي على قبول اإلختالف والتنوع بني الذات واآلخرين، وعلى حق اآلخرين 
 أن يكونوا منظمات جمتمع مدين حتقق وحتمي وتدافع عن مصاحلهم  املادية واملعنوية، يف

واإللتزام يف إدارة اخلالف بني منظمات اتمع املدين بعضها البعض، وبينها وبني الدولة 
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بالوسائل السلمية املتحضرة، أي بقيم اتمع املدين وضوابطه املعيارية، وهي قيم االحترام 
  .)1(ح والتعاون والتنافس والصراع السلميوالتسام

  :االستقالل -

يعد من أبرز أركان اتمع املدين هو أن تتمتع تنظيماته بإستقاللية حقيقية عن 
سلطة الدولة، وهذا ال يعين انفصاهلا عن الدولة، ولكنها استقاللية نسبية، حيث تنشأ 

د والقوى والتكوينات االجتماعية، تنظيمات اتمع املدين يف األصل مببادرات من األفرا
ويفترض فيها أن تتمتع باإلستقاللية يف النواحي املالية واإلدارية والتنظيمية، فضال عن 
  .امتالكها هلامش من حرية احلركة ال تتدخل فيه الدولة على حنو ال ترضيه التنظيمات املعنية

  :التجانس -

ارستها لنشاطها، فكلما كانت مبعىن عدم وجود صراعات داخل املؤسسة تؤثر يف مم
واتمع . طريقة حل الصراع سلمية  كان هذا دليال على تطور املؤسسة، والعكس صحيح

املدين ال يتسم بالضرورة بالتجانس، بل قد يكون مبثابة ساحة للتنافس واإلختالف، ومع 
الصراع،  هذا كلما تزايدت أمناط العالقة القائمة على أسس التعاون والتنافس على حساب

  .اعترب ذلك مؤشرا على حيوية هذا اتمع

إنه وعند القيام بعملية إسقاط هلذه املعايري األربعة على مؤسسات اتمع املدين يف 
اجلزائر، واليت حتمل نفس مقومات ومسات اتمع املدين العريب إىل حد ما، فإننا نتبني 

، يف "حممد صفي الدين خربوش"ها اخلصائص العامة للمجتمع املدين اجلزائري كما حدد
  :اتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية: مقالته يف كتاب

املرحلية وعدم القدرة على االستمرار أو البقاء وارتباطها برجل واحد  -1
  ).الكاريزمية(

استقاللية النشأة والتأسيس واحلل، (التبعية للسلطة وعدم االستقاللية  -2
  ).واالستقاللية املالية

                                                 
مركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية، : القاهـرة( 1.ط ، والتحول الدميقراطي يف الوطن العريباتمع املدينسعد الدين إبراهيم،   -)1(

 .13-12. ، ص ص)1995
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بساطة البنية التنظيمية والتركز يف املناطق احلضرية واملدن الكربى دون األقاليم  -3
  .واملناطق الريفية

  .)1(عدم التجانس وكثرة الصراعات الداخلية ألسباب شخصية -4

وعليه فإنه بالنظر إىل خمتلف التعريفات اليت قدمت للمجتمع املدين، فإننا نقترح 
  :عريف التايلالت

إن اتمع املدين هو فضاء وجمال للمشاركة اجلماعية احلرة واملنظمة، والذي "

يشمل مجيع التنظيمات من مجعيات ومنظمات ومؤسسات اقتصادية واجتماعية، سياسية، 

ذات جمال خارج عن إطار األسرة واحلكومة والسوق ... ثقافية، دينية، رياضية، 

قيق مصاحل اتمع، وبعيدا عن هدف حتقيق الربح أو مصاحل ، سعيا لتح)القطاع اخلاص(

خاصة، وينضم إليها األفراد طواعية، وميارسون داخلها العمل احلر، بعيدا عن تدخل 

ويتضح من خالل ذلك أن االستقاللية هي أحد العوامل اليت تسهل . الدولة أو سيطرا

تقوية املصاحل العامة، وسعيا إىل احلفاظ قيام اتمع املدين بوظائفه من أجل تعزيز وتنمية و

  ".على هويتها وإنتمائها وأصالتها

  .مكونات اتمع املدين: املطلب الثالث

جمموعة كبرية من : " ورد يف تعريف البنك الدويل ملصطلح اتمع املدين بأنه
د يف املنظمات غري احلكومية، واملنظمات اليت ال دف إىل الربح، ولتلك املنظمات وجو

احلياة العامة، وتنهض بعبء التعبري عن اهتمامات وقيم أعضائها أو اآلخرين، استنادا إىل 
  .)2( ...اعتبارات أخالقية، أو ثقافية، أو سياسية، علمية، دينية، أو خريية، 

ومن مث يشري مصطلح منظمات اتمع املدين إىل جمموعة كبرية من املنظمات، 
سهم كلها يف تفعيل الدور املهم الذي يؤديه على خمتلف األصعدة واملؤسسات اهلامة، واليت ت

  :وااالت، وأهم هذه املؤسسات هي

  
                                                 

 .34. ، مرجع سابق، صعبد الكرمي هشام  -)1(
  .2009جوان  25: ، مت تصفح املوقع يوم"اتمع املدين، قراءة يف املفهوم والنشأة"التيجاين بولعوايل،   -)2(

<www.alfajrnews.net/news-sid.html>. 
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  : األحزاب السياسية -1

إن اعتبار األحزاب السياسية أحد مكونات اتمع املدين، قد أثار جدال كبريا 
ال تدخل يف  وسط الباحثني واملفكرين، حيث أن الكثري منهم اعترب أن األحزاب السياسية

  .)∗∗∗∗(تشكيل اتمع املدين، وإمنا تدخل يف إطار اتمع السياسي

أن ما مييز اتمع املدين ليس فقط " Larry Diamondالري دياموند، "ويرى 
استقالليته عن الدولة، وإمنا كذلك عن اتمع السياسي، وهو ما يعين يف جوهره النظام 

  .احلزيب

لتنظيمات يف اتمع املدين ميكن أن تشكل حتالفات إن شبكات ا: "ويف ذلك يقول
مع األحزاب ولكن إذا ما هيمنت عليها األحزاب، فإا تفقد وضع نشاطها األساسي يف 
اتمع السياسي، وتفقد بالتايل معظم قدراا على أن تقوم بأداء الوظائف الفريدة من 

  .)1("التوسط وتعزيز وبناء الدميقراطية

اء فئة من املفكرين لألحزاب السياسية من دائرة اتمع املدين، ويرجع سبب إقص
إىل كون هدفه هو السعي للوصول إىل السلطة، لذلك فقد صنفت األحزاب السياسية ضمن 

  .ما مسي باتمع السياسي

غري أنه على النقيض من ذلك، مثة من حياول إقحام املكون احلزيب يف بنية اتمع 
وري والفعال يف إنعاش الكثري من جوانب احلياة االجتماعية والثقافية من املدين، لدوره احمل

خالل تنظيم العديد من األنشطة، وتقدمي خمتلف اإلجنازات واملسامهات، كما تقوم األحزاب 
بدور تبشريي واسع، لنشر الوعي السياسي واالجتماعي، بإعتبارها مدرسة مفتوحة لتعليم 

تكوينه، وتشكيله مبا حيقق التفاعل املطلوب إلشراك الشعب يف الشعب وإنارة الرأي العام، و
  . اختاذ القرارات الصحيحة حلل املسائل اليت مه

وبشكل عام، فإن الرأي الذي نؤيده ضمن هاته الدراسة، هو املرجح من قبل 
فاألحزاب السياسية التصنف ضمن مكونات اتمع املدين، طاملا تضمنت اهلدف . الدارسني

                                                 
اتمع السياسي هو اتمع الذي يضم النخبة السياسية املؤطرة، ويعرب عن سلطة الدولة، أي كل ما له عالقة بالنشاط السلطوي يف  - ) ∗(

  .اهسلطة وصالحية اإلكر: إختاذ القرارات، والتعبري عن السيادة والسلطة العامة، وهو يتمتع خبصائص عديدة منها
 .27. متروك الفاحل، مرجع سابق، ص. د  -)1(
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لكن هذا اليعين أا التساعد والتساهم يف النشاط . سي، وهو الوصول إىل السلطةالسيا
  . املدين إىل جانب اتمع املدين خلدمة األفراد

  :النقابات املهنية والعمالية -2

، مبثابة العمود الفقري للمجتمع املدين، وذلك لعدة اعتبارات )∗∗∗∗(تعترب النقابات
ية اإلنتاجية واخلدمية، وبالتايل فهي متتلك القدرة على إصابة موقعها املركزي يف العمل: منها

الدولة بالشلل، إذا ما قررت القيام بإضراب عام، هذا فضال عن العضوية فيها، حيث تضم 
كما أن هلذه النقابات بعدها القومي على املستوى اإلقليمي، . أكثر الشرائح تعليما يف اتمع
مع التنظيمات املماثلة على الصعيد العاملي، ما مينحها املزيد من إضافة إىل عالقاا اخلارجية، 

  .)1(القوة والدعم

مستقبل اتمع املدين يف : "يف كتابه" أمحد شكري الصبيحي"ويذكر األستاذ  -
  :، أن النقابات يف الوطن العريب تعاين من مشاكل حددها فيما يلي"الوطن العريب

 يسمح بتنظيم الطاقات البشرية الواعية، األمر قاعدة االقتصاد العريب، مما ال -1
  .الذي جعل دور النقابات يتقلص

ضعف املناخ الدميقراطي الذي ال يعطي للنقابات مهما اختلفت إجتاهاا،  -2
  .حظها كشريك فعلي يف صنع السياسات العامة، خاصة االقتصادية منها

يطرة حزب ما على ظهور ظاهرة تأسيس وجتديد النقابات العمالية بعد س -3
  .)2(النقابة

  :اجلمعيات واالحتادات -3

اجلمعية أو الرابطة تعد هي األخرى من أهم تشكيالت اتمع املدين، واجلمعية هي 
تعبري سياسي اجتماعي يطلق عامة على جتمع عدة أشخاص للدفاع عن مصاحلهم املشتركة 

                                                 
مؤسسة خاصة جتمع بني جمموعة من األشخاص دف الدفاع عن : "، انطالقا من وظيفتها بأاالنقابةعرف بعض املفكرين  - ) ∗(

ات األطباء، املهندسني، نقاب: وتشمل. فهذه النقابات ال دف إىل الربح، وال الوصول إىل السلطة، بل الدفاع عن مصاحلها". مصاحلهم
  .وغريها... الصيادلة، احملامني، الصحافيني، واملعلمني، 

 .170. ، مرجع سابق، صاالجتاهات احلديثة يف دراستها: النظم السياسية العربيةإبراهيم حسنني توفيق،   -)1(
 .176. ليندة نصيب، مرجع سابق، ص  -)2(
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د عددها بشكل ملفت وقد تزاي. أو حتقيق فكرة مشتركة ضمن حدود معينة وواضحة
وهناك مجعيات ... لإلنتباه، وتنوعت نشاطاا بني اجلمعيات املهنية، اخلريية واإلنسانية، 

األطفال، الشباب، كبار السن، املرأة، املعوقني، : ختدم فئات وشرائح اجتماعية معنية، مثل
ىل اتمع كما أن هناك مجعيات تتوجه بأهدافها وبأنشطتها إ... واملرضى واملسجونني، 

  .ككل، وأخرى تقتصر أنشطتها على اتمعات احمللية املوجودة فيها

وتلعب اجلمعيات دورا رياديا يف نشأة اتمع املدين، حىت أن البعض يطلق عليها 
، وهي أكثر أشكال اتمع املدين انتشارا، حيث أا تعىن )1("مجعيات النفع العام: "تسمية

  .الجتماعية، ومحاية أموال اجلماعة، والدفاع عن حقوقهم وحريامبتنفيذ اخلطط والربامج ا

إن هذا الدور الذي اضطلعت به هذه املنظمات، والسيما من خالل مشاركتها يف 
النشاطات االجتماعية املختلفة، يدل على ارتباط املثقف بقضايا جمتمعه األساسية، وهذا ما 

  .تعمل من أجل التغري والتقدم جعلها أحد أهم مكونات اتمع املدين، اليت

إىل جانب هذا، فقد عرفت الدول العربية منظمات حقوق اإلنسان اليت دافعت عن 
حقوق املواطنني طيلة عملها الذي ركز على املطالبة حبقوق املواطنني والدفاع عنهم من 
 تسلط الدولة، فتعددت نشاطاا بني العمل على تكريس شىت وسائل احلماية واملطالبة

  ...بتكييف القوانني الضامنة حلقوق األفراد وفقا للمواثيق الدولية ،

عموما، ميكن القول أن مثل هذه املنظمات تؤدي دورا مهما يف تعزيز دور اتمع 
املدين وتكريس عملية التحول الدميقراطي، شريطة أن تتبىن قضية الدفاع عن حقوق 

وليس كمصدر للربح املادي، واحلصول اإلنسان، كهدف نبيل ورسالة سياسية أخالقية، 
  .)2(على متويل من جهات أجنبية، على غرار ما تفعله بعض املنظمات املعنية حبقوق اإلنسان

على ضوء ما تقدم نستنتج أن مفهوم اتمع املدين ال خيلو من ميل إيديولوجي،  -
طا من التنظيم ومن غايات عملية سياسية، وذا ميكن القول أن اتمع املدين ميثل من

االجتماعي والسياسي والثقايف خارج سلطة الدولة، سواء قليال أو كثريا، فهو ذلك اهلامش 
  .الواسع أو الضيق الذي يعرب فيه الفرد عن ذاته ومقوماته

                                                 
 .171. ، مرجع سابق، صااالجتاهات احلديثة يف دراسته: العربيةالنظم السياسية إبراهيم حسنني توفيق،   -)1(
 .173-172. نفس املرجع السابق، ص ص  -)2(
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وبالرغم من تعدد وجهات النظر يف صياغة مفهوم اتمع املدين من طرف الغرب، 
يها أغلب الذين حتدثوا عن هذا املفهوم، من بني أهم جند أن هناك عناصر مشتركة يوافق عل

االنتماءات : فكرة الطوعية، احتواء اتمع املدين على عدة تكوينات منها: هذه العناصر
وهي ضرورية إلستقرار اتمع املدين، ومتتعه ... كالنقابات، األحزاب السياسية، : املهنية

ىل متتع اتمع املدين بإستقاللية من النواحي املالية بالوحدة و أدائه لوظائفه بفعالية، إضافة إ
واإلدارية والتنظيمية، ووفقا هلذا املنطلق، فإا جتسد قدرة األفراد على تنظيم نشاطام بعيدا 

  .عن تدخل الدولة وهيمنتها

  .املفهوم وتعدد األبعاد: األمن: املبحث الثاين

، وهو يفرض نوعا من الصدام بني يعترب الصراع حقيقة من حقائق احلياة الثابتة
وهو -خمتلف أطرافه سواء أكانت داخلية أو خارجية، وقد يكون هذا الصدام بالسالح، 

، وقد يكون صداما باملال، وقد يكون صداما باأليديولوجيات -الصدام يف أقصى صوره
  .والثقافات واألفكار

تصبح على أقصى  ومن هذا املنطلق، فإن مهمة التأمني من خملفات هذا الصراع،
درجة من األمهية واخلطورة، ومتتد أبعادها على خمتلف املستويات السياسية واالقتصادية 

  .واالجتماعية، والفكرية داخل الدولة

وهذا ما يقودنا إىل احلديث عن األمن، والذي تسعى الدراسة يف هذا املبحث 
واكتسى مضامني سياسية  باألساس إىل تبيان مفهومه ودالالته، حيث اكتسب معان خمتلفة

  .وإيديولوجية ودالالت معرفية متنوعة، واليت سامهت يف تشكيل معامله وحمدداته الرئيسية

  :من خالل العناصر التالية" األمن"ويتم التطرق إىل حتديد اإلطار النظري ملفهوم 

مقاربة املفهوم على املستوى املفاهيمي، بالتعرف على الكيفيات املختلفة اليت  -1
  .سامهت يف صياغته، وحتديد مدلوالته النظرية والعلمية، وتطور مفهومه

  .التطرق إىل خمتلف األبعاد اليت يشملها األمن -2
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  .مفهوم األمن: املطلب األول

تعيش البشرية يف القرن احلايل مرحلة انعطاف هام تتميز بإزدياد املخاطر اليت دد 
ن الطبيعي أن حتتل قضية حتقيق األمن وتعزيزه أمن الدول والشعوب واألفراد، لذا كان م

واحلفاظ على السالم، والقضاء على مصادر ديده، املركز األول يف قائمة اهتمامات 
  .الدول

وإن سعي الدول يف سبيل حتقيق األمن ليس ظاهرة جديدة متيز احلياة املعاصرة، بل 
تمع البشري يف خمتلف مراحل تطوره، إال أا اآلن تكتسي أمهية قصوى رافقت ظهور ا

واستثنائية نظرا الحتداد الصراع العاملي، وطابع األسلحة املعاصرة اليت مل تترك للدول أي 
أمل يف حتقيق أمنها والدفاع عن نفسها بالوسائل العسكرية وحدها، بل تعداها إىل وسائل 

  .أخرى أكثر متاشيا مع التيارات احلالية 

ن والباحثني يف جمال الدراسات األمنية، يف وضع وقد اختلفت اجتاهات املفكري
تعريف جامع وشامل لألمن، حييط جبوهره وأهدافه، متضمنا أبعاده وأنواعه، ممتدا إىل 

ولعل سبب هذا اخلالف هو تأثري موقع كل منهم على زاوية النظر ... جذوره ومصادره، 
ية على موقع األمن يف هذه إىل األمن، وانعكاسات ختصصام العلمية ودراسام األكادمي

الدراسات، وعلى تأثره ا وتأثريه عليها، وخيتلف يف ذلك منظور الدراسات االجتماعية 
  .لألمن عن منظور الدراسات السياسية عن منظور الدراسات االقتصادية

  :تطور مفهوم األمن -1

دمت أول وجتدر اإلشارة إىل أن مصطلح األمن هو من املفاهيم احلديثة، واليت استخ
، حيث أنشيء جملس األمن القومي األمريكي، والواقع أن األمم املتحدة 1947مرة عام 

: على أن 1كانت أسبق الدول يف استخدامها ملصطلح األمن، حينما نص امليثاق يف املادة 
  .)1(حفظ السلم واألمن الدوليني: من بني مقاصد األمم املتحدة

األمن الوطين نتيجة انسجام مصاحل الدول " Idealism"وتعترب التصورات املثالية 
Harmony of intrests يف مؤسسة ) أو الدول(، لذلك فجمع وحدات أو فواعل النظام

                                                 
 .17. ، ص)1992ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر( املنظمات اإلقليمية ونظام األمن اجلماعيمعمر بوزنادة،   -)1(
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عاملية هو الوسيلة الوحيدة لتفادي أي إمكانية حلدوث ديد ألي طرف، ومنه فهو إطار 
ومن نتائج . أو عاملي لتحقيق األمن، الذي خيرج من الدائرة الوطنية، ليدخل يف إطار مشويل

ذلك ظهور نظريات ومفاهيم ذات توجه عاملي أو مشويل، مثل األمن اجلماعي، اليت سادت 
  .)1(خالل فترة ما بني احلربني

فتذهب إىل العكس من ذلك، فحسب هذا  Realismأما التصورات الواقعية 
ن سعي خمتلف ، الذي يواجه أمن الدولة نابع باألساس مThreatاالجتاه، فإن التهديد 

  .إىل اكتساب القوة أو استعماهلا، أو التهديد بذلك -الدول كفاعل وحيد–الوحدات 

ويعترب الواقعيون، الذين سيطر تصورهم على الدراسات األمنية، أن اهلدف األول 
" هوبز"الذي تسعى إليه الدول هو البقاء، ويعتمد هؤالء على مرجعيات الفكر الواقعي مثل 

  .، أن كل وحدة سياسية تتطلع إىل البقاء"حال الطبيعة"الذي يعترب يف 

األمن هو " حال الطبيعة"إنه يف " Raymond Aronرميون آرون، "وعليه يقول 
اهلدف األول بالنسبة لكل فرد أو وحدة سياسية، حيث يندرج األمن وفق هذا التصور 

، "Neo-realism"ومع ظهور ما يعرف بالواقعية اجلديدة . )2(األهداف األبدية: ضمن
توضحت تأثريات العوامل أو املتغريات غري العسكرية على مفهوم األمن، حيث أصبح 
التفاعل الدويل قائما على أساس االعتماد املتبادل الذي يعين يف مفهومه البسيط حالة من 

جم التبعية ذات االجتاهني، أو املتبادلة بني الدول، ومنه فإن الدول اليت تستطيع التقليل من ح
تبعيتها، وزيادة قوة موقفها يف عالقات االعتماد املتبادل تكون يف موقع أفضل فيما خيص 

  .حتقيق األمن، أي تكون أكثر أمنا من الدول ذات الدرجة العالية من التبعية

، فهم يرون أن -املركز واحمليط–أما االجتاه املاركسي، أو رواد نظرية التبعية 
ي حلقات من الصراع بني الربوليتاريا العاملية اليت متثل العامل العالقات الدولية القائمة ه

أو احمليط، والربجوازية العاملية اليت ميثلها الشمال أو املركز، حيث تسود تبعية أحادية  الثالث
االجتاه كنمط للعالقات بني الطرفني، وبذلك خيضع األمن هلذا النمط من العالقات، فدول 

                                                 
مذكرة " (لدفاع يف إطار حلف مشال األطلسي إىل اهلوية األمنية األوربية املشتركةمن إستراتيجية ا :االحتاد األوريب"طارق رداف،   -)1(

 .6. ، ص)2005ماجستري يف العالقات الدولية، قسم العلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 
املكتبة العصرية للطباعة النشر  :اجلزائر( اجلزائر، أوربا واحللف األطلسي: البعد املتوسطي لألمن اجلزائريعبد النور بن عنتر،   -)2(

 .18. ، ص)2005والتوزيع، 
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لإلختراق، أي أن قدرة دول احمليط على حتقيق وتدعيم األمن  احمليط معرضة بشكل مستمر
  .)1(الوطين، مرتبط بقدرا على التقليل من تأثريات تبعيتها للمركز

من خالل هذه التصورات، يبدو أن هذا التضارب، ساهم إىل حد كبري يف عدم 
ة التوصل إىل نظرية عامة وشاملة لألمن، وقد انعكس ذلك على املضامني املعطا

للمصطلحات واملفاهيم املستخدمة يف هذا احلقل، حىت وإن تعلق األمر مبفهوم أو مصطلح 
  .واحد مثل مفهوم األمن الوطين

وإن املهتم مبفهوم األمن، يالحظ أن تعريف هذا األخري مر مبرحلتني أساسيتني، 
املتغريات هيمن يف املرحلة األوىل اجتاه تقليدي أو إستراتيجي، ينظر إىل األمن من خالل 

أما يف املرحلة الثانية، فقد اهتم الباحثون باألمن من خالل  ،Military variablesالعسكرية 
تداخل خمتلف املتغريات العسكرية وغري العسكرية، أو ما يعرف باملفهوم اجلديد لألمن، غري 

  .أنه يتوجب احلذر من هذا الفصل اجلامد بن االجتاهني

ربة تقليدية واقعية التصور على قضية األمن وقد سيطرت حىت وقت قريب مقا
يف املقام األول، " القوة القومية"بإختزاله يف اال العسكري حصرا، حيث نظر إليه من زاوية 

  .)2(من قبل كل من صناع القرار واإلستراتيجيني

احلرية من : "ووفقا ألصحاب التوجه اإلستراتيجي التقليدي، فإن األمن هو
، ويقصد به محاية مصاحل الدولة الوطنية والقومية من التهديدات "خطارالتهديدات، أو األ

اخلارجية، واليت حتول دون حتقيقها بإستخدام القوة العسكرية، كوسيلة ائية إلستئصال 
مصادر التهديد، وإستمرارية حتقيق ومحاية تلك املصاحل، ولذلك كان يفهم أمن الدولة على 

  .)3("األمن العسكري" أنه

ن كانت املقاربة التقليدية ال تتناسب واملشهد األمين، فقد وسع مفهوم األمن ولئ
إىل أبعاد أخرى خاصة االقتصادية واالجتماعية، وهي خصائص االجتاه اجلديد أو املعاصر 

                                                 
(1)- John Eriksson and Giam Piero Giacomello, The information revolution, security, 
and international relations: (IR) relevant Theory? International political science 
review, 2006, pp. 228-235. 

 .15. عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص. د  -)2(
  .29/04/2009: ، مت تصفح املوقع يوم"يف مفهوم األمن"عبيديل العبيديل،   -)3(

<www.alwasatnews.com/Archive/Issue>. 
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لتحديد مفهوم األمن، إذ أن هذا االجتاه هو حصيلة التغري الذي طرأ على الرؤية التقليدية 
جاء نتيجة للتغري الذي حصل يف خصائص النظام الدويل، وانتقال ملفهوم األمن، والذي 

مفهوم اإلستراتيجية تبعا لذلك من معناه العسكري الضيق إىل معىن أكثر اتساعا ومشولية 
  .)1(أدى بدوره إىل اتساع مدلول األمن، واختاذه أبعاد ومعاين إضافية

يت تتخذها الدولة يف حدود اإلجراءات ال: "ويعرف األمن وفقا هلذا االجتاه على أنه
طاقتها للحفاظ على كياا، ومصاحلها يف احلاضر واملستقبل، مع مراعاة املتغريات 

  .)2("الدولية

الكيان واملصاحل، ويوضح الوسائل الكافية : يركز هذا التعريف على عنصري
للمحافظة على وجود الدولة، ويكاد هذا التعريف يقترب من أن يوضح الصفة الكلية 

  .ألمن، غري أنه مل يوضح ومل حيدد طبيعة اإلجراءات أو مضموال

وينطلق أنصار هذا املنظور املعاصر من مجلة من اإلفتراضات على رأسها يأيت حتقيق 
التنمية اإلقتصادية اليت متثل جوهر األمن الوطين، وكذلك احلاجة إىل تأمني املوارد اليت حتظى 

لية يف سياسات الوحدات الدولية، وكذلك التكاليف بأمهية إستراتيجية وحتتل مراتب عا
  .االقتصادية للحروب، وسياسة االعتماد املتبادل اليت تطبع التفاعالت الدولية

لقد ازداد التفاعل بني دول الشمال واجلنوب بتدفق املوارد حنو دول الشمال، 
ومسائل التنمية، م، وأزمات القمح واملوارد الغذائية 1973باإلضافة إىل أزمة النفط عام 

  .وكذا عدم االستقرار، كلها دفعت العديد من الدارسني إىل تبين منظار جديد لألمن الوطين

فالبد من محاية القيم األساسية من التهديد اخلارجي، ومواجهة احلرمان الشديد، 
  .وتأمني الوصول إىل املصادر العاملية

يدية لألمن ورأى أن األمن ال الرؤية التقل )∗∗∗∗("Mcnamaraماكنمارا، "ولقد انتقد 
يكمن يف القوة العسكرية وحدها، ولكن يف أمناط تنموية مستقرة من التطور االقتصادي 

إن جذور أمن ... ويف األمم النامية عرب كامل العامل ... والسياسي على الصعيد الداخلي 

                                                 
  .نفس املرجع السابق  -)1(
 .10. طارق رداف، مرجع سابق، ص  -)2(
  .لسابقكاتب دولة أمريكي، ووزير الدفاع األمريكي ا -) ∗(
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: ين قائالومن مث يعرف األمن الوط. اإلنسان، ال تكمن يف سالحه، ولكن تكمن يف ذهنه
األمن يعين التنمية، واألمن ليس هو الوسائل العسكرية، على الرغم من أا جزء منه، "

واألمن ليس هو القوة العسكرية على الرغم من أا جزء منه، واألمن ليس هو النشاط 
العسكري التقليدي، على الرغم من أنه يندرج ضمنه، فاألمن هو التنمية والتطور، وبدون 

  .)1("ميكن أن يوجد األمنتنمية ال 

نستخلص مما سبق، أن األمن الوطين، يقتضي تأمني كيان الدولة حبماية وحدة 
كما أنه يرتبط مبدى قدرة . أراضيها من التهديدات الداخلية واخلارجية، القائمة واحملتملة

باره العوامل املذكورة، أو مصادر اخلطر على التأثري على أهداف الدولة، وهذا ما ميكن اعت
عالقة ذات اجتاه عكسي بني األهداف أو املصاحل الوطنية من جهة، واملؤثرات اخلارجية من 

  .جهة أخرى

  :تعريف األمن -2

مع التطورات اليت شهدا العالقات الدولية، ويف ظل الواقع الدويل الراهن بكل ما 
مسألة يومية حيمله من متغريات، حتول األمن من قضية تشغل بال احلكومات والدول إىل 

متس حياة املواطن العادي، بكل ما يعين ذلك من أمن ذايت، يشمل األمن الغذائي وحىت 
  .الثقايف وكل ما يهدد هوية الفرد

من املسائل اليت ال ميكن أن توضع على بساط "األمن الوطين"ومما الشك فيه، أن 
مع،ومؤسساته البحث من أجل املناقشة، فهي يف جوهرها قضية متس مجيع فئات ات

لكن . وأفراده، بغض النظر عن مكانة أي من تلك الفئات، السياسية أو االجتماعية
تعريف األمن الوطين أو : احلوارات اليت غالبا ما تثري الرتاعات أو اخلالفات تدور حول

مفهومه، إذ غالبا ما تتسم املفاهيم والتعريفات ببعض الغموض، ولعل ذلك يعود يف بعض 
  ".األمن الوطين"حداثة مصطلح  أسبابه إىل

فالبعض مثل أستاذ الدراسات اإلستراتيجية املدير األسبق ألكادميية ناصر العسكرية 
، حيث ظهر تيار من األدبيات "IIاية احلرب العاملية " ، يرجعه إىل "زكريا حسن"مبصر، 

                                                 
، منشورات كلية "الدولة الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة: "من أعمال امللتقى الدويل األول لكلية العلوم السياسية واإلعالم حول  -)1(

 .161- 160. ، ص ص2004العلوم السياسية واإلعالم، 
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الردع يبحث يف كيفية حتقيق األمن، وتاليف احلرب، وكان من نتائجه بروز نظريات 
، ومنذ ذلك التاريخ، انتشر 1947والتوازن، مث أنشيء جملس األمن القومي األمريكي عام 

  .)1(استخدام مفهوم األمن مبستوياته املختلفة طبقا لطبيعة الظروف احمللية واإلقليمية والدولية

وقد شاع استخدام مصطلح األمن بعد احلرب العاملية الثانية، إال أن جذوره تعود 
، اليت أسست لوالدة 1648قرن السابع عشر، وخاصة بعد إبرام معاهدة وستفاليا عام إىل ال

، وشكلت احلقبة املوصوفة باحلرب الباردة، )Nation-States(الدولة القومية أو الدولة األمة 
اإلطار أو املناخ الذي حتركت فيه حماوالت صياغة مقاربات نظرية وبىن مؤسساتية، وصوال 

  .)2(، منذ تسعينيات القرن املنصرم"إستراتيجية األمن القومي"دام تعبري إىل طغيان استخ

  :ومن التعاريف السائد لألمن، نورد ما يلي

األمة من  –محاية الدولة : "تفيدنا دائرة املعارف الربيطانية، بأن تعريف األمن هو
 األمن ، الذي احتل منصيب"هنري كيسنجر"بينما يقدم ". خطر القهر على يد قوة أجنبية

اإلجراءات املتخذة من : "القومي واخلارجية يف السبعينات رأيه يف األمن على النحو التايل
  .)3("قبل اتمع توخيا احلفاظ على حقه يف البقاء

يتميز التعريفان السابق ذكرمها بالشمولية والعمومية، وعدم الدقة، والتحديد الوايف 
كذا خمتلف اإلجراءات اليت يكون اهلدف منها، ملصادر التهديدات واألخطار وأنواعها، و

  .احلفاظ على احلق يف البقاء

جمموعة من اإلجراءات اليت ميكن أن : "وتعرف جامعة الدول العربية األمن بأنه
تتخذ للمحافظة على أهداف وكيان أمان املنطقة العربية يف احلاضر واملستقبل، مع مراعاة 

تغالل املصادر الذاتية، وجعلها األساس يف بناء القدرة اإلمكانات املتاحة وتطويرها، أي اس
  .)4("وإدراك املتغريات اليت حتدث من حولنا، ويف داخلنا

                                                 
 .عبيديل العبيديل، مرجع سابق  -)1(
  .م26/04/2009: ، مت تصفح املوقع يوم"فهوم األمن القومي ومرتكزاتهحنو إعادة صياغة م"سليمان منذر، . د  -)2(

<www.achr.nu/art.htm>. 
  .ملرجع نفسها  -)3(
 .33. ، مرجع سابق، صمعجم مفاهيم العلوم السياسية والعالقات الدوليةعامر مصباح، . د  -)4(
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يسعى تعريف اجلامعة العربية إىل االعتماد على املصادر الذاتية، واستغالهلا يف سبيل 
الذي يعين حتقيق األمن، على مستوى املنطقة العربية، وهذا ما يسمى باألمن اإلقليمي، و

  .األمن املشترك موعة من الدول تشترك باجلوار واملصاحل والتاريخ يف نطاق جغرايف واحد

 Barryباري بوزان، "غري أن أحدث تعريف لألمن، واألكثر تداوال هو تعريف 

Buzan" والذي يعترب أحد أبرز املتخصصني يف الدراسات األمنية يف العامل، إذ يعرفه على ،
: كما يعرف األمن يف سياق النظام الدويل على أنه. )1(على التحرر من التهديد العمل: "أنه
قدرة الدول واتمعات على احلفاظ على كياا املستقل ومتاسكها الوظيفي ضد قوى "

  .)2("التغيري اليت تعتربها معادية

ه األمن كمسألة بقاء تفترض ديدا وجوديا أو حياتيا، واألمن حسب" بوزان"يعترب 
األفراد، الدول، : ، هلذا فقد تبىن يف حتليله ثالث مستويات لألمن"موضوعا مرجعيا"يقتضي 

واقعي " بوزان"لذا بقي . النظام الدويل؛ ورغم اعترافه بوجود مواضيع مرجعية أخرى لألمن
  .التصور بقوله مبركزية الدول كمرجعية ملوضوع األمن

، حبيث يكون )∗∗∗∗(ريف لألمن الوطينبناء على ما سبق، ميكن القول، أن وضع تع -
مقبوال لدى شرائح واسعة من الباحثني مازال مل يتحقق بعد، غري أنه جيب اإلنطالق من 
تعريف، يكون وفقه األمن توفري الدولة جلميع الظروف املساعدة على تدعيم ومحاية خياراا 

، ومتاسكها االجتماعي، السياسية، ومصاحلها االقتصادية، وكذلك هويتها احلضارية والثقافية
التقليدية (بالقدر املناسب، إلستمرار وجودها كدولة، وذلك بإستعمال الوسائل العسكرية 

، وكذلك خمتلف الوسائل األخرى الدبلوماسية، واالقتصادية، وكل الوسائل اليت )واملعاصرة
  .ميكن أن حتقق ذلك اهلدف

  :ومنه نقترح التعريف التايل

                                                 
(1)- Barry Buzan and olé woever, Regions and powers : the structure of international 
security (combridge studies in international relations, 2003), p. 42. 
(2)- Ibid, p. 46. 

، كما أن هناك La sécurité nationaleاألمن الوطين : ، والذي نطلق عليه بسهولةLa sécurité D’étatأمن الدولة  -) ∗(
  .من اعتربه مرادف لألمن القومي
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سلم اليت تسود وتتوفر وفقا موعة من اإلجراءات األمن هو حالة من ال"

اليت دف ... املالئمة، والوسائل االقتصادية والعسكرية، السياسية واالجتماعية، البيئية، 

إىل محاية الدولة من الداخل، ودفع التهديد اخلارجي عنها، سعيا للحفاظ على ثقافتها 

  ".شروط التطور والتقدم وهويتها، مبا يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له

  :ومن خالل ما سبق، نقول أن مفهوم األمن، ينبغي أن يرتكز على املنطلقات التالية

أن مفهوم األمن هو مفهوم شامل يرتبط مبجموعة من العناصر السياسية  -1
  .والعسكرية واالقتصادية واجليوبوليتيكية

ة، بل ميكن أن يولد أن مفهوم األمن ليس ظاهرة سلبية يف العالقات الدولي -2
ظاهرة إجيابية تتجلى يف مظاهر التنمية املختلفة، والعمل على إقامة حتوالت سياسية إجيابية 

  .من أجل بناء نظام جديد للعالقات الدولية

إنه ظاهرة ديناميكية متطورة، وليس حقيقة ثابتة تستطيع الدولة حتقيقها دفعة  -3
ر الوضع الداخلي أو بالوضع العام القائم يف اتمع واحدة، بل هو مسألة متغرية تتأثر بتطو

  .الدويل

  .إنه حقيقة نسبية، مبعىن أنه ال ميكن أن يتحقق األمن ألية دولة بشكل مطلق -4

إن مفهوم األمن يف ظل التسلح النووي الواسع، مل يعد مرتبطا بأمن دولة أو  -5
  .)1(جمموعة من الدول فقط، بل باتمع البشري بشكل عام

ومن هنا نستنتج أن األمن أصبح مفهوما شامال يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة اتمع 
البشري على تطوير مظاهر الصراع، وحتقيق التضامن االجتماعي الشامل، وحتقق التقدم 

  .والرفاه العام للمجتمع البشري يف حدوده اجلغرافية الواسعة

  .جماالت األمن: املطلب الثاين

تغريات على الساحة الدولية، اليت فرضت على العامل إعادة ظهرت مجلة من ال
  :ترتيب أولوياته، وقد حددت هذه املتغريات يف كل من جماالت األمن التالية

                                                 
  .20-19. ر بوزنادة، مرجع سابق، ص صمعم  -)1(
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  :األمن العسكري -1

وخيص املستويني املتفاعلني أو املتقابلني للهجوم املسلح، والقدرات الدفاعية، 
وقد تراجعت مع اية . جتاه البعض اآلخر وكذلك مدركات الدول لنوايا أو مقاصد بعضها

احلرب الباردة، األمهية اإلستراتيجية للقواعد العسكرية، وقل بذلك احلافز إىل استخدام 
  .)1(األسلحة كوسيلة للتقارب اإليديولوجي مع احلكومات احمللية

  :األمن السياسي -2

ت اليت تستمد ويعين االستقرار التنظيمي للدول، نظم احلكومات واأليديولوجيا
  .منها شرعيتها

ويتجسد اال السياسي من خالل العالقة بني األمن كمتغري والعناصر املكونة 
  .السيادة والوحدة اإلقليمية: للدولة، على وجه التحديد

يف إطار هذا اال، ميثل احلفاظ على الوحدة اإلقليمية احلد األدىن من األمن، وهذا 
اءات ذات األوجه املتعددة، مثل احلفاظ على االستقرار على يكون بواسطة مجلة من اإلجر

مستوى العالقات بني خمتلف فواعل البيئة الداخلية، دف جتنب الرتاعات الداخلية، خاصة 
  .يف الدول املتعددة عرقيا

وعلى العموم، فإن اال السياسي لألمن الوطين، هو حرية الدول من الضغوط 
اعل السياسي يف البيئتني الداخلية، واخلارجية، فعلى املستوى السياسية الناجتة عن التف

الداخلي يكون األمن من خالل ضمان أو فرض احترام الفاعلني السياسيني ملختلف الشروط 
املؤدية لالستقرار السياسي والوحدة الوطنية، أما على املستوى اخلارجي فيكون من خالل 

ة إىل إجبارها على تغيري مواقفها، أو تبين مواقف قدرة الدول على التكيف مع الضغوط اهلادف
  .)2(قد تتعارض مع املبادئ اليت تؤمن ا، أو املصاحل اليت دف إىل حتقيقها

  

                                                 
. ، ص)2003مذكرة ماجستري يف العالقات الدولية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، " (العوملة والسيادة"إمساعيل كرازدي،   -)1(

17.  
  .17-16. طارق رداف، مرجع سابق، ص ص  -)2(
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  :األمن االقتصادي -3

وخيص النفاذ أو الوصول إىل املوارد املالية واألسواق الضرورية للحفاظ بشكل دائم 
  .لةعلى مستويات مقبولة من الرفاه وقوة الدو

ويتعلق األمن االقتصادي، باملعوقات اهليكلية املستمرة الناجتة عن التأخري يف التنمية 
ذلك ألنه سيزداد وضع األطراف سوءا . والوجود يف الدرجات الدنيا مع الثروة والتصنيع

بسبب االستمرار يف إخنفاض أسعار السلع األولية، وازدياد اختالف املصاحل بني البلدان 
حتتاج إستراتيجيات املركز القائمة على فرق تسد، واحترام مشكلة الديون، وفقد النامية، و

امليزة النسبية الناجتة عن رفض القوة العاملة يف مواجهة التكنولوجيا األوتوماتيكية الذكية يف 
  .)1(البلدان الصناعية املتقدمة

العوامل أو وانطالقا من ذلك، يتضمن اال االقتصادي لألمن الوطين جمموعة من 
  :املتغريات، أمهها

جمال حرية الدولة يف اختاذ القرار االقتصادي، أو الذي له عالقة بااالت  -1
  .االقتصادية

القدرة على إزالة التناقض بني املطالب املختلفة، ومنه بني البدائل املقترحة على  -2
  .ضوئها

أقوى يف عمليات  استغالل االعتماد املتبادل لصاحلها، ومنه احتالل موقع -3
  .)2(املساومة يف العالقات الدولية

غري أنه من اخلطر النظر إىل اال االقتصادي بصفة جمردة عن ااالت األخرى، 
  .ألن ذلك يفضي بنا إىل صورة مركبة قد ال تساعد على فهم املضمون احلقيقي ملفهوم األمن

  

  

                                                 
(1)- Mikkel vedby rasmussen, A parallel Globalization of terror : security and 
Globalisation (London : Nordic international studies Association, 2002), pp. 326-329. 

  .19. طارق رداف، مرجع سابق، ص  -)2(
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  :األمن االجتماعي -4

، "باري بوزان"تماعي يف الدراسات األمنية هو أول من أدخل مفهوم األمن االج
وخيص األمن . ، خاصة عرب أعمال ويفر"كوبنهاجن"ومت تطويره فيما بعد عرب مدرسة 

االجتماعي، قدرة اتمعات على إعادة إنتاج أمناط خصوصياا يف اللغة، الثقافة، اهلوية 
ة لتطورها، وكذا التهديدات اليت الوطنية والدينية، العادات والتقاليد، يف إطار شروط مقبول

  .)1(تؤثر يف أمناط هوية اتمعات وثقافاا

" حنن"وعليه فإن األمن االجتماعي مرادف للبقاء اهلويايت، وهذا يعين التمييز بني 
، حيث تعد اهلوية من أبرز األولويات اليت ينبغي احلفاظ عليها، وبالتايل مواجهة كل "هم"و

ويتعلق األمر، . اط الضعف اليت تؤثر يف أمناط هوية اتمعات وثقافتهاما يتعلق باألخطار ونق
بكل ما من شأنه أن يهدد اهلوية، وثقافة اتمعات احمللية، بإحداث تغيري يف التركيب العريف 

  .والثقايف والديين واللغوي للسكان، وهو ما جيعلها مصدر خطر على األمن االجتماعي

  :األمن البيئي -5

، احمللي والكوين )الكائنات احلية وحميطها(األمر باحملافظة على احمليط احليوي ويتعلق 
  .ه كل األنشطة اإلنسانيةيكعامل أساسي تتوقف عل

وميكن التعبري عن تأثري قضايا البيئة على األمن عندما تصبح هذه القضايا ذات خطر 
  .)2(يهدد معيشة البشر على نطاق واسع

) مثل هنتنغتون وبول كيندي(الذي يعتربه بعض الكتاب  هناك أيضا اال السكاين
أحد مكونات األمن الغريب، على أساس أن النمو السكاين يف الدول األخرى يشكل ديدا 

وميكن إضافة جماالت أخرى هامة، كاألمن املائي، بالنسبة للعديد من البلدان . لألمن الغريب
ذائي، أي قدرة الدولة على توفري املواد الغذائية، ،األمن الغ... العراق، سوريا، : العربية مثل

وبشكل منتظم، والذي خيص تقريبا كل البلدان العربية، اليت تعاين عجزا غذائيا مزمنا منذ 
  .)3(سنوات

                                                 
  .16. عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص  -)1(
  .17. إمساعيل كرازدي، مرجع سابق، ص  -)2(
  .17. سابق، صعبد النور بن عنتر، مرجع   -)3(
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، 1994هناك جمال آخر تناوله تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة عام 
حيث يعترب أول من . األمين من زاويته اإلنسانية والذي ركزت وثيقته الرئيسية على املفهوم

نظر ملفهوم األمن اإلنساين، وأدخله بالتايل وبقوة يف الدراسات األمنية املوسعة ويف 
االهتمامات الدولية وتعميم استخدامه، ويعد هذا التقرير اليوم مرجعية مفهومية يف هذا 

  .)1(اال

  :األمن اهلويايت* 

فكري، وإمنا أصبح  - يف حياتنا املعاصرة جمرد هدف ثقايفمل يعد األمن اهلويايت
هدفا حضاريا شامال، ينطوي على جوانب سياسية ووطنية ال تقل أمهية عن جوانبه 

  .األخرى

فاألمن اهلويايت يعد عنصرا ال غىن عنه من عناصر النهضة االجتماعية، ومظهرا من 
وافدة، فهو أعلى مظاهر استرداد اهلوية، مظاهر القدرة على التحرر من املؤثرات اخلارجية ال

اليت سعت وتسعى خمتلف القوى عرب التاريخ إىل جعلها تابعة هلا بشكل أو بآخر، كخطوة 
  .أوىل لعملية السيطرة واإلحتواء

والوصول إىل سبيل حتقيق األمن اهلويايت ليس بغلق األبواب، وتكثري الئحة 
واإلعالم احلديثة، بل إنه يعين بناء قوة الوجود املمنوعات، واالبتعاد عن وسائل  االتصال 

الذاتية، اليت ال تقوى على املقاومة والصمود فحسب، وإمنا على االندفاع والفعل املؤثر، 
  :ولذلك فإن األمن اهلويايت يقوم على عنصرين أساسيني

رموز  االعتزاز بالذات الثقافية احلضارية، ألا مبثابة اإلطار أو الوعاء الذي ميثل -1
وأفكار وقيم اتمع، وذا نعطي للذات األفق الطبيعي للدفاع عن كينونتها االجتماعية 

  .والتارخيية وهو اخليار اإلستراتيجي الذي نتمكن من خالله من حتقيق األمن اهلويايت

االنفتاح واحلوار مع الثقافات املعاصرة، ويعين ذلك االعتزاز بالذات احلضارية  -2
  .)2(ت اآلخر احلضاري، وجمارات اجنازات العصر، والتطور والتكنولوجيامع هضم معطيا

                                                 
  .28-27. نفس املرجع السابق، ص ص  -)1(
. ، ص ص)2000املركز الثقايف العريب، : بيـروت( 1.،ط املثقف العريب وحتديات العوملة: احلضور واملثاقفةحممد حمفوظ ،   -)2(

117-118.  
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وبناء على ذلك، نقول أن هناك فرقا شاسعا بني األمن اهلويايت، واهلوية األمنية، 
فاألخرية هي جمموعة من األنشطة اليت تستهدف خلق الوعي األمين، أما األمن اهلويايت فهو 

جمتمع ما، وتكوين قاعدة صلبة متنع حاالت االختراق بيان األسس والقواعد املتوفرة يف 
  .الثقايف والغزو الفكري

حتصني هوية اتمع من كل ما من شأنه أن : لذلك نقول أننا نقصد باألمن اهلويايت

وتبعا لذلك، فإنه ميكن . يهدد أو خيل ا بإعتبارها النظام الذي يسري به وعليه اتمع

املناعة الذي يصد كل عوامل التخريب اليت يكون مصدرها  تشبيه األمن اهلويايت بنظام

  .خارجيا أو/و داخليا

يتضح من خالل ما سبق، أن موضوع األمن يندرج ضمن قسم السياسة العليا، اليت 
حتضى بأمهية قصوى يف سياسات الدولة، واليت يكون من واجبها أن تسخر له اإلمكانات، 

تحقيقه واحملافظة عليه الوسائل الضرورية واملتاحة، من وترسم إلجنازه اإلستراتيجيات، وتعد ل
أجل دفع األخطار احملتملة اليت متس املواطنني وممتلكام، ذلك أن الدول تدور وجودا أو 
عدما مع مدى ما حتققه ألفرادها من إشباع حلاجام األساسية، مبا فيها احلاجة إىل 

  .اإلحساس باألمن

  .الااهلوية وإشكا: املبحث الثالث

  .مفهوم اهلوية: املطلب األول

تعترب اهلوية أساسا لشخصية األمة، حيث أن كل أمة أصيلة هلا هويتها اخلاصة، 
  .القائمة على مقومات وثوابت جتعلها متميزة عن باقي هويات األمم األخرى

إذ تكمن أمهية اهلوية يف احلفاظ على كيان األمم ومحايتها من الذوبان، ومن كل 
املوجهة هلا من اخلارج كاحلمالت االستعمارية اليت تعمل من خالهلا الدول  الضربات

  .احلاكمة على تذويب  ودمي هوية األمم احملكومة، مع إحالل هويتها األجنبية يف حملها

وقد ازدادت حدة االهتمام مبوضوع اهلوية منذ العقد األخري من القرن املاضي، 
وضوع أصبح يفرض نفسه على واقع العديد من بطريقة غري مسبوقة، حيث أن هذا امل

اتمعات، فمع االنفتاح الكبري للشركات الغربية، على وجه اخلصوص، يف كل أحناء 
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املعمورة، دخل العامل مرحلة جديدة تزامن االهتمام فيها  مبوضوع اهلوية، أال وهي مرحلة 
ضحت بعض اجلوانب منها، إال العوملة، تلك الظاهرة اليت ال تزال يف طريق التبلور، وإن ات

لذا فما هي دالالت هذا املفهوم؟ وما هو التطور الذي طرأ . أا مل تأخذ مداها الكامل بعد
  .على املستوى املفاهيمي له عرب العصور؟

  :مفهوم اهلوية بني الثبات والتحول

لقد ذاع مفهوم اهلوية عامليا وعربيا منذ ستينات القرن املنصرم، ومع الصعود 
قومي والثوري يف العامل ، نتيجة للصراع الدويل أو الثقايف منذ هذا التاريخ، واهتمام العديد ال

 Alfredألفرد كروسر، : "من ااالت العلمية بدراسته، حىت يصح يف ذلك قول املؤرخ

Grosser "القليل من املفاهيم هي اليت حظيت بالتضخم واالهتمام الذي عرفه : "يقول
يث أصبحت اهلوية شعارا، وأصبح بديهيا أن حيل كل اإلشكاليات مفهوم اهلوية، ح

فصرنا نسمع عن خطاب اهلوية، أي تلك اخلطابات اليت تقوم يف أسسها . )1("املطروحة
الفكرية على تصور خاص للهوية، ميكن التمثيل هلا بالتيارات القطرية والقومية والوحدوية 

ي السياسات اليت متثل اهلوية مصدرا واإلسالمية، كما نسمع عن سياسات اهلوية، أ
  لشرعيتها، وسندا هلا، كحقوق األقليات يف تقرير مصريها أو الصراعات األهلية، وسلطات

  ...احلكم الذايت، 

: ومفهوم اهلوية ظهر بداية يف كتابات الفيلسوف واملؤرخ األملاين واالجتماعي
 Max) "1920- 1864" (ماكس فيرب"، وقد جعله )1911- 1833" (فلهلم دلتاي"

Weber"الصورة الكونية، اليت : اسم" دلتاي"يتعلق أوهلما مبا يطلق عليه : ، على مستويني
تؤلف الكتلة األساسية للمعتقدات واملسلمات اإلفتراضية على العامل احلقيقي الواقعي، ويتعلق 

ية نفسها املستوى الثاين بالسياق التصوري، الواعي واإلرادي، الذي تضع فيه الذات اجلمع
ضمن تقسيمات العامل الواقعية أو املركبة من النواحي الثقافية يف األصل، لكن أيضا من 

  . )2(النواحي األخالقية واالجتماعية والثقافية

                                                 
  .30/06/2009: صفح املوقع يوم، منتديات الرياع األدبية، مت ت"مفهوم اهلوية بني الثبات والتحول"هاين نسرية،   -)1(

<www.alyara3.com/yara3vb/show thread.php>. 
  .نفس املرجع السابق  -)2(
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وموضوع اهلوية موضوع حساس، شائك ومعقد، وقد اهتم به املفكرون منذ أكثر 
كلمة مركبة من ضمري :اللة اللغويةمن قرنني، يف مجيع النواحي، ومفهوم اهلوية من ناحية الد

النسبة اليت تتعلق بوجود الشيء املعين كما هو يف الواقع " ياء"، مضاف إليه "هو"الغائب 
  .)1(خبصائصه ومميزاته اليت يعرف ا

واهلوية ذا املعىن هي اسم الكيان أو الوجود على حاله، أي وجود الشخص أو 
  .مات ومواصفات وخصائص معينةالشعب أو األمة كما هي، بناء على مقو

واهلوية متثل اإلطار أو القالب الذي ميكن أن ينتمي إليه أو يشعر اإلنسان أنه ينتمي 
إليه مع اآلخرين من أبناء جمتمعه، أي هي أشبه بالرابطة القيمية أو املسلكية والروحية بني 

  .أفراد اتمع ككل

اللغوية والفلسفية السوسيولوجية ويتحدد مفهوم اهلوية بناء على األطر والداللة 
والتارخيية، هلذا املصطلح، ففي اللغة العربية، يتضمنه مصطلح اهلوية، ويقابله باللغة الفرنسية 

، وهي من أصل التيين يعين الشيء نفسه، أو ما Identity، واإلجنليزية كلمة Identitéكلمة 
  .آلخرهو عليه، أي أن للشيء الطبيعة نفسها اليت ليست للشيء ا

وتعرف اهلوية على أا حصيلة موعة من العالقات والدالالت اليت يستقي منها 
الفرد معناه لقيمته، ويصنع لنفسه يف ضوئها نظاما يشكل يف إطاره هويته، حبيث تتوافر له 
من جراء ذلك إمكانية حتديد ذاته، داخل الوسط السوسيوثقايف، بإعتباره مرجعا على 

  .)2(املستوى السلوكي

مركب من العناصر املرجعية املادية واالجتماعية والذاتية : "كما تعرف اهلوية بأا
  .)3("املصطفاة اليت تسمح بتعريف خاص للفاعل االجتماعي

                                                 
  .30/06/2009: ، مت تصفح املوقع يوم"اهلوية وإشكاالا"حممد السيد، . ملياء صاحل السويلم، ود  -)1(

<www.Lahaonline.com/index-livedialouge-php>. 
  .385- 383. ، مرجع سابق، ص صموسوعة علم السياسةد اجلاسور، ناظم عبد الواح  -)2(

(3)- Sélim Abou, "L’identité Culturelle-suivi de cultures et droits de l’homme", (press 
de l’université saint-Joseph, imprimerie dar el koutob, 2002), p. 37. 
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جمموعة قيم ومبادئ وأفكار تشكل اجتاه : "اهلوية بأا" أمحد زردومي. "ويعرف الد
التاريخ واملستقبل، يف إطار املاضي، حول قضايا معينة يف إطار .. اجتماعي، سياسي،: عام

  .)1("كوا ممتدة عرب التاريخ، الذي هو ملك للجميع

ويذكر الدكتور، أن اهلوية مبثابة روح اجلماعة واتمع، الذي يفتخر ا، وميجدها، 
وأا إطار مرجعي لتقييم ... وهي تتعلق أساسا بالقيم واالعتقادات، والسياق االجتماعي، 

  .تساعد يف اختيار املشاريع واإلختيارات وفقا ملرجعيات معينةاألحداث، و

  :عدة أوجه للهوية كالتايل" أمحد زردومي"وحيدد األستاذ 

  .ويتمثل يف املاضي العميق من ما قبل التاريخ إىل يومنا هذا: الوجه الثقايف العميق -

  ...التقاليد، العادات، األعراف،: الوجه االجتماعي -

  .كيف نتعامل مع الديانات: الوجه الديين -

  ...).اللباس، األكل، (ممثال يف سيكولوجية الشعور : الوجه النفسي -

  .الوجه السياسي،والوجه اإلقتصادي -

  .أنواع اهلوية: املطلب الثاين

  :حدد العلماء واملفكرون نوعان للهوية

  :فردية -1

بشري عن اآلخر، اليت متيز كل كائن " اجلسدية"وهي تعتمد أساسا على املميزات 
من بني ماليري البشر يف املعمورة، وأبرز مثال على ذلك بصمات األصابع اليت حتدد أو تثبت 

  .هذا االختالف عمليا

  

  

  
                                                 

: ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين حول" (الشباب اجلزائري بني احملافظة وأزمة االنفتاحاهلوية الوطنية لدى "أمحد زردومي، . د  -)1(
  ).2009ماي  11-10، جامعة باتنة، "دور اإلعالم اجلزائري يف تعزيز اهلوية وحتقيق التنمية"
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  :)∗∗∗∗(هوية وطنية أو قومية -2

إن هوية أية أمة من األمم، هي جمموعة الصفات أو السمات الثقافية العامة، اليت 
ع األفراد الذين ينتمون إليها، واليت جتعلهم يعرفون ويتميزون متثل احلد األدىن املشترك بني مجي

 .)1(بصفام تلك عما سواهم من أفراد األمم األخرى

واإلختالف يف مقومات اهلوية الفردية والقومية، هو اختالف يف النوع وليس يف 
افية يف فاهلوية الفردية ذات مسات جسدية يف األساس، واهلوية القومية ذات مسات ثق. الدرجة

  .)2(األساس، هذا دون أن يوجد ي تناقض بني اهلويتني، بل مها ترتبطان بعالقة جزء بكل

  .شق ذايت وشق مكتسب: وهناك من يعترب أن اهلوية تنقسم إىل شقني

يتمثل يف املكونات الرئيسية األصلية اليت متيز فرد عن آخر، ودولة عن : الذايت -1
  ...أخرى، 

تسبه الفرد طيلة حياته، من يوم والدته، من قيم وأفكار وهو ما يك: املكتسب -2
... الدينية، الوطنية، الشخصية، : اليت تسهم كلها يف تكوين شخصيته... واعتقادات، 

  .)3(وتؤثر سلبا أو إجيابا على قراراته وأعماله

  :وقد أصبح االهتمام باهلوية متزايدا نظرا لألسباب التالية

موذج جيب متثله والتزامه، خاصة بعد أن صار تفوق طرح احلداثة الغربية كن -1
ما نشط مفهوم اهلوية واستعماله كتعبري . احلضارة الغربية واالستعمار واقعا ال ميكن إنكاره

  .عن اخلصوصية كما نشط كتعبري عن اإلنتماء، وجتل للحديث عن املواطنة

فية املختلفة، وما ما جد من أسئلة وجدل حول دوائر االنتماء الثقافية واجلغرا -2
زاد اهلوية وإشكاالا حضورا، هو عدم حسم أي من هذه الدوائر والتيارات اليت حتملها 

  .اإلجابة لصاحلها، فقد استمر اجلميع  جبوار اجلميع وال يزالون

                                                 
  .نسبة إىل الوطن أو إىل األمة اليت ينتسب إليها شعب متميز خبصائص هويته -) ∗(
. ، ص)1995شركة دار األمة للطباعة والترمجة والنشر والتوزيع، : اجلزائر( احلقائق واملغالطات: اهلوية الوطنيةبن نعمان، أمحد . د -)1(

23.  
  .24. نفس املرجع السابق، ص  -)2(
  .، امللتقى السابق ذكره"تعزيز اهلوية الوطنية، بإعتماد مقاربة العالقات العامة"صحراوي مقاليت، . د  -)3(
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الدولة،  -صعود ما يسمى بعصر القومية دوليا وعربيا، وتصورات األمة -3
لتصور اللغوي والثقايف هلا، الذي كان حال ملسألة ، خاصة اSate-Nationكطريق للوحدة 

التنوع الديين باخلصوص، وإن فجر التنوع العرقي بشكل آخر، ولكن كان للصعود القومي 
الذي استمر عقودا، وجنح يف الوصول إىل سدة احلكم يف عدد من البالد العربية منذ 

وسياساته، كما يتخذ  اخلمسينات، وما محلته معها من خطاب قومي، يعادي االستعمار
موقفا مضادا لتصورات النهضة واملرجعية اإلسالمية والوطنية، يف اآلن نفسه، وكذلك 
للتنظيمات األقلوية ومطالبها االستقاللية، ففي ظل الصب الوحدوي على املستوى الداخلي، 

، كل ويف وجه اآلخرين تفجرت التمايزات والتنوعات الداخلية واإلثنية والدينية والفكرية
  .)1(يسائل كينونته ويطرح تصوراته املنطلقة منها لنهضة الوطن أو الدولة

وذا يتضح من خالل ما سبق، أن اهلوية هي امسنت الوحدة اليت هي أساس القوة، 
وبدون قوة ال وجود للبناء والتشييد، وال إزدهار للفكر واإلبداع يف العامل ويف الوطن العريب 

  .على وجه اخلصوص

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
  .هاين نسرية، مرجع سابق  -)1(
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  :ةخالصـ

إن اتمع املدين يف جوهره ميكن أن يتصف بالتوتر ما بني وجهة نظر فردية 
مضموا توفري احلقوق األساسية للفرد، وبني البعد اإلجتماعي للمجتمع الذي يعكس 

الفضيلة : ، بـ"willam galstonوليام جالستون، "احلاجة إىل إحترام متطلبات ما أمساه 
  ).général virtues. (املدنية

وعموما هناك عدة مقاربات إلدراك هذا اهلدف، وكل مقاربة تضع قيما أساسية 
من أجل أن يتبناها اتمع ككل، وتدعمها اجلماعات املختلفة اليت تشكل اتمع املدين، 
وأمهها تلك املقاربات اليت تشري إىل جمتمع مدين دميوقراطي، وأخرى تشري إىل رؤية ليبريالية 

  .املدينللمجتمع 

ويعد اتمع املدين موضوعا مهما ألنه فقط يف اتمع املدين يطور األفراد الطاقة 
األخالقية والوعي، مما يساعد على محاية احلرية األساسية اليت يقدرها الناس يف اتمع 

  .احلديث

لى وهاته األمهية التقل عن األمهية اليت أوالها املفكرون والباحثون لألمن و اهلوية ع
، من خالل إعطائها - كما رأينا-حد سواء، إذ تناوهلا الباحثون بشيء من التفصيل والتحليل

  .  القدر الذي ينم عن دورها الفاعل يف سبيل ترقية اتمع و تقدمه
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  :متهيـد

سواء كانت  كثر احلديث يف الفترة األخرية عن مسألة اهلوية يف العامل العريب،
ة، إذ مل يكن احلديث عن اهلوية فيما مضى من الزمن يتجاوز دوائر وطنية، قومية أو إسالمي

حمدودة تقتصر على املشتغلني بالفلسفة واملنطق الذين تعتمد مناهجهم على التجريد ومناقشة 
أما اليوم فإن احلديث عن اهلوية أصبح من املوضوعات . املفاهيم والتصورات الفلسفية

السياسي واإلجتماعي، فاملتغريات املتسارعة اليت يعيشها الثقافية العامة، ومن قضايا الفكر 
كل جمتمع، ذي تراث وهوية حضارية، تدفع أبناء هذا اتمع إىل طرح مسألة هويته الثقافية 
أو الوطنية، بوصفها تعبريا عن ذاتيته وإستقالله وأصالته، وبوصفها كذلك مرجعا للحفاظ 

  .على تلك الذاتية وسط املتغريات

ن أهم جتليات األزمة اليت تطفو على السطح هي إر إىل الواقع العريب، فوبالنظ 
مسألة اهلوية، سواء تعلق األمر بالعراق أو السودان أو فلسطني أو لبنان، وإن كانت مسالة 
اهلوية أخذت طابعا صداميا ودمويا أحيانا يف هذه البلدان، فهي قابلة للتفجري يف بلدان 

  .أخرى

صل واقع اهلوية يف العامل العريب، وأهم مكوناا، إضافة إىل نتناول ضمن هذا الف
كيفية تأثري التيارات الغربية وخباصة أمريكا على األحداث واريات اليت يسري عليها العامل 

، وهذا مع ربطها بالتنمية، ودور االقتصاد 2001سبتمرب  11اليوم، وخاصة بعد أحداث 
  .عربيةوتأثريه على ثقافة وأصالة الدول ال

فما هي إذن مقومات اهلوية يف العامل العريب؟، وإىل أي مدى استطاعت الثقافة     
الغربية وخمتلف العوامل األخرى، التأثري على اهلوية واألمن العربيني؟، وما حجم ودرجة هذا 

  .التأثري؟
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  . واقع اهلوية يف العامل العريب: املبحث األول          

هلوية يف العامل العريب، السيما على مستوى التأصيل النظري، إن دراسة واقع ا
وعلى هذا األساس، . أساسي لفهم مالمح األزمة اليت متر ا الدول العربية يف الوقت الراهن

يتم التطرق إىل مقومات اهلوية يف الوطن العريب، وكذا إىل سعي النظم العربية ومنها اتمع 
  .املدين إىل حتقيقها

أن نؤكد أن القرن العشرين، كان بالنسبة لعاملنا العريب، ومن خالل كل  وميكننا
األحداث اليت عاشها، من إستعمار وإحتالل ومقاومة وحترير وإعادة بناء الدولة الوطنية، 
كان مبثابة إختبار للهوية العربية اإلسالمية، ومدى قدرا على الصمود يف وجه التحديات 

اريخ احلديث تداول الفكر العريب مسائل النهضة والتحديات وخالل هذا الت. املتعاقبة
فكان يعاجل هذه املفاهيم . ومفاهيم األصالة واملعاصرة، والقدمي واجلديد واخلصوصية

والقضايا بإعتبارها إشكاليات يفرزها الواقع الناشيء عن اللقاء احلضاري بني الشرق 
غوبا يف حتقيقهما يف اال السياسي وبقدر ما كان التحديث والعصرنة أمرين مر. والغرب

واإلقتصادي لبناء جمتمعاتنا على أسس حديثة، وحتقيق تنمية إجتماعية شاملة، بقدر ما كان 
  . التحفظ والرفض يتنامى جتاه نتائج التحديث والعصرنة يف جمال الثقافة القومية

  .طبيعة الدولة يف الوطن العريب: املطلب األول

. مليون نسمة 280دولة، ونسبة سكان تفوق  22من يتكون الوطن العريب 
وتتفاوت أنظمة احلكم يف الدول العربية، حيث يأخذ البعض شكل اجلمهورية يف احلكومة 

بينما يأخذ عدد آخر من الدول ... مصر، سوريا، لبنان، العراق، تونس، اجلزائر،: مثل
أما دولة عمان فأخذت . ناملغرب، العربية السعودية، األرد: شكل احلكومة امللكية مثل

شكل سلطنة، والكويت شكل اإلمارة، وهو احلال بالنسبة لالمارات العربية املتحدة، وبرغم 
تقدم معظم الدول يف بنيتها املؤسسية، إال أا مل تصل اىل مستوى القدرات األساسية للدول 

  . املتقدمة

ت يف منهجية عمل وبرغم ما حققته الدول العربية من تطور، وإن كان هناك تفاو
بعض احلكومات، من خالل االنفتاح السياسي، وزيادة املمارسات الدميوقراطية واملشاركة 
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السياسية، ورغم اإلجنازات اإلمنائية االقتصادية واالجتماعية، إال أن املشكالت األمنية 
  .)1(والسياسية وغريمها ال تزال تواجه الدولة يف الوطن العريب

 حبكم موقعه اإلستراتيجي، وبفضل أمهيته االقتصادية ومكانته ويعترب الوطن العريب
االجتماعية على خريطة العامل، من أكثر املناطق اليت ظلت تتجه اليها أنظار املهتمني بالشؤون 

إذ أن الظروف السياسية واملتغريات اليت . األمنية خالل النصف الثاين من القرن العشرين
ا دول املنطقة، جعلت ا تمعات العربية شديدة اإلهتمام بكثري من القضايا اليت تتصل مرت

حبيام، وتؤثر على استقرارهم ورفاهيتهم وتنميتهم االجتماعية واالقتصادية، وبالدرجة 
  .األوىل على هويتهم، وأمنهم الداخلي

إننا ال نبالغ إذا قلنا أن الوطن العريب ميثل بالنسبة للعامل موضع القلب من اجلسد، 
لك ملا توافر هلذه املنطقة من مميزات وخصائص جغرافية وموارد طبيعية وموروثات ثقافية وذ

تضعها يف موقع من الواجب فيه اإلهتمام باألمن، كما جتعلها ضابطة ومنظمة ألسباب 
  .الرخاء والرفاهية للمجتمع العريب

  :ومن تلك اخلصائص نذكر

يب الذي جيعل دوله حاكمة على مياه املوقع اجلغرايف اإلستراتيجي للوطن العر :أوال
إقليمية وشواطئ طويلة متتد على طول اجلانب اجلنويب والشرقي للبحر األبيض املتوسط، 

  .)2(ومجيع السواحل واملياه اإلقليمية

. يضم الوطن العريب األراضي املقدسة وقبلة املسلمني يف مجيع أحناء العامل: ثانيا
كامل حلياة اإلنسان، يعد الثروة األوىل والطاقة احملركة فالدين اإلسالمي كعقيدة ونظام مت
  .ألبناء الوطن العريب و املسلمني كافة

يعترب الوطن العريب موطن اللغة العربية إحدى اللغات العاملية احلية، وهي لغة  :ثالثا

  .)1(القرآن الكرمي ولغة اآلداب والعلوم العربية اليت سبقت العلوم احلديثة بقرون عديدة

                                                 
. ، ص)2003منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : القاهرة( قضايا و تطبيقات -احلكمانيةزهري عبد الكرمي الكايد، . د -)1(

215.  
.28. ، ص)2003ة، رسالة ماجستري يف العالقات الدولية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتن" (العوملة والسيادة"إمساعيل كرازدي،   - ) 2 

) 
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تضح من خالل هذا أن الوطن العريب يزخر بإمكانات هائلة، طبيعية كانت أو ي
  .بشرية أو حضارية، وهذا ما جعله حمط أنظار وأطماع الدول اخلارجية

  :طبيعة النظم السياسية يف املنطقة العربية ومؤسسات اتمع املدين* 

وإمنا املصطلح  ه العبارة،مل يرد اتمع املدين يف األدبيات اإلسالمية العربية مبثل هذ
الذي تداوله العلماء واملفكرون العرب هو اتمع األهلي، لكن بعض القيم مثل التسامح، 

  .التعاون واحملبة، كانت موجودة هذا إضافة إىل املؤسسات واملنظمات املستقلة

إال أن العقود املوالية، ولبعض العوامل أمهها طبيعة النظم السياسية وعالقتها  
تمعات أدت إىل دخول هذا املصطلح يئته احلديثة التداول العريب املعاصر خالل با

الثمانينات بشكل كبري نتيجة فشل الدولة القومية ومشروعها يف شىت ااالت وبروز العنف 
  . )2(السياسي وفقدان الشرعية السياسية وغياب الدميوقراطية

بالتجربة الغربية الدميوقراطية وما كذلك تأثر كثري من املفكرين الذين أعجبوا 
ثناء فؤاد عبد اهللا، األزمة السياسية يف . وقد أمجلت د. عايشوه من تسلط النظم العربية

  )3(:البلدان العربية أو طبيعة النظام السياسي كالتايل

  : الوضع الدستوري -1

  .تتبىن الدساتري النظام الدميوقراطي مع عدم وجوده يف املمارسة -

تزام بالقانون ملتزم به دستوريا مع صياغة القوانني بشيء ما حيفظ للمشرع اإلل -
  .احلقوق

حرية الرأي والتعبري والتجمع تكفلها الدساتري العربية، لكن يف حدود القانون  -
  .دائما

  .ضعف القضاء الدستوري يف محاية حقوق اإلنسان -

                                                                                                                                               
  .29. املرجع نفسه، ص  -)3(
رسالة ماجستري يف التنظيمات السياسية واإلدارية، " (اتمع املدين العاملي وتأثريه على اتمع املدين اجلزائري"عبد اللطيف باري،  -)1( 

   .31. ، ص)2007كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، 
)- ثناء فؤاد عبد اهللا، آليات التغيري الدميوقراطي يف الوطن العريب (بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997)، ص ص.75- 

94. 3 ) 
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انونية واملؤسساتية، ففي النظم السياسية العربية مل تصل إىل مفهوم الدولة الق -
  .الغالب توجد نظم عشائرية أو عائلية أو فردية أو ذات احلزب الواحد

انتشار ظاهرة إعالن العمل باألحكام العرفية قصد القضاء على املعارضني  -
  .، واجلزائر منذ التسعينات1967للحكم مثل مصر منذ 

  :وضع الدولة العربية -2

بية مل تتغري برغم التغيري الدائم للحكومات والرموز، أوضاع الدولة يف األنظمة العر
فطبيعة الدولة التسلطية تبقى على الساحة وخاصة على تنظيمات اتمع املدين، ومثال ذلك 

، وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين وخالفة الشاذيل بن جديد، 1965اجلزائر بعد إنقالب 
  .ولة نفسهافإن التغيري ظل دائما حتت املؤسسات ورموز الد

املشاركة : كما أن الدولة العربية وسريورة احلكم تعتمد على مظاهر وعناصر أمهها
احملدودة اليت تقتصر على العناصر املؤثرة يف الغالب، وعدم وعي املواطن مبا جيري يف الساحة 

أما . السياسية، واإلستعانة من جهة أخرى بوسائل السيطرة وهي أجهزة األمن بتفرعاا
  :ات اتمع املدين اليت وجدت فأمههامؤسس

وقد أصبحت تكتسب ...مثل نقابة األطباء واملهنيني واحملامني،: النقابات املهنية*
أمهية كبرية ملا هلا من عالقة مباشرة بالعملية اإلنتاجية مثل ما حيدث يف مصر، حيث 

  .أصبحت نقابة العمال متارس ضغطا على النظام

وهي ...يت تتعلق بالطابع اخلريي، اإلقتصادي، التعليمي،وال: اجلمعيات األهلية* 
  .بعيدة عن العمل السياسي رغم وجود املسيسة منها

تشغل هذه املؤسسات دورا : منظمات ومجعيات مراكز وجلان حقوق اإلنسان* 
  .)1(هاما يف عملية التحول الدميوقراطي ومحاية حقوق اإلنسان

                                                 
ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين األول " (اتمع املدين والتحول الدميوقراطي يف اجلزائر"عبد الرمحن برقوق وصونيا العيدي،  -)1( 

 .98- 96. ، ص ص)2005ديسمرب  11-10، اجلزائر، "يف اجلزائرالتحول الدميوقراطي : "حول
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مع املدين، فإن القيود هي السمة املميزة لذلك، ويف حدود العالقة بني الدولة وات
سواء من ناحية التشكيل واإلجراءات الصارمة حىت األمنية منها، ومن جهة العمل والنشاط 
للحد من فاعليتها خارج إطار النظام السياسي، وعدم معارضته وخلق املشاكل، كل هذا 

  .بإستخدام نصوص قانونية ملزمة

يثة وانتشارها، ما يبدو أنه إحنالل ال رجعة فيه للتوازن وقد شهد ظهور الدولة احلد
التقليدي لطريقة احلكم وما صاحبه من تآكل إجتماعي وإقتصادي، وهو ما كان مبثابة داللة 

  .لتطور اتمع العريب وإندماجه يف النظام العاملي

عات فمع مطلع القرن التاسع عشر عرفت اهلياكل اإلجتماعية واإلقتصادية يف اتم
العربية تغريات متواصلة، وقد زادت حدا مع اإلختراق الغريب، والتغلغل العسكري، األمر 
الذي أدى فيما بعد إىل تآكل اهلياكل اإلجتماعية التقليدية، وبدأت هياكل جديدة تظهر يف 
الوجود، ففرضت نفسها كبديل للمؤسسات التقليدية، حاملة لشعار اتمع املدين الذي 

شاركة السياسية، ومينع العنف والفساد، ويوسع املسامهة الشعبية يف وضع السياسات ينظم امل
العامة، وتوفري آليات املشاركة للنظام السياسي، فهي الكفيلة بتقليص اإلستغالل من خالل 
آليات توازن املصاحل، وحتويل مؤشرات النمو الكمي إىل معدالت تنمية حقيقية من خالل 

لذلك . اد يف صياغة حيام السياسية واإلجتماعية واإلقتصاديةتعظيم مشاركة األفر
فالتكوينات التقليدية تآكلت بعد قيام الدولة العربية احلديثة، وحلت حملها تكوينات حديثة 
متثلت يف مؤسسات اتمع املدين، اليت أوكلت له مهام إجتماعية خمتلفة حبيث أصبحت 

النقابات واإلحتادات، مجعيات حقوق : هاتشكل وسيط بني الدولة ومواطنيها، ومن
  )1(..اإلنسان،

وعليه فإن املنظمات اليت عرفتها الدول العربية وغريها من التنظيمات األخرى، قد 
شكلت أحد أهم مكونات اتمع املدين العريب، واليت ظهرت إىل الوجود يف ظل اإلستقالل 

النظام الدميوقراطي، إال أن التحكم السياسي وبشكل أكثر وضوحا مع إجتاه هذه الدول حنو 
الذي متارسه النظم العربية على هذه املنظمات يشكل عائقا أمام إمكانية إسهامها الفعال يف 

                                                 
رسالة ماجستري يف التنظيمات السياسية " (منوذج املنطقة العربية -دور اتمع املدين يف ترقية احلكم الراشد"خرية بن عبد العزيز،  -)1( 

  .   69. ، ص)2006واإلدارية، قسم العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، 
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. حتقيق املشاركة السياسية ومراقبة النظام العريب، هذا على الرغم من الدور الذي تقوم به
ة باملشاركة يف حتقيق اإلصالحات وعليه فإنه يقع عليها اليوم مسؤولية كبرية، وهي املطالب

  .          السياسية، وتكريس الرشادة املفقودة

  .مقومات اهلوية يف الفكر العريب: املطلب الثاين

نظرا ألمهية موضوع اهلوية سواء على املستوى احمللي اخلاص، أو على املستوى 
وية مجاعة ما، فلقد العام، فإن الكثري من الباحثني اختلفوا حول حتديد عوامل ومقومات ه

اللغة املشتركة والتاريخ : أشار البعض إىل أن هذه املقومات تنحصر يف عاملني مهمني مها
وهناك . املشترك، حيث أن اللغة تكون وحدة الفكر، والتاريخ يكون وحدة الضمري

ني، اجتهادات الكثري من الباحثني، اليت تؤكد أن مقومات اهلوية ال تنحصر يف املقومني السابق
اللغة املشتركة، التاريخ املشترك، الوحدة الدينية، : بل تفوق ذلك إىل مخسة مقومات وهي
  .   الثقافة املشتركة والوطن أو وحدة اإلقليم

  :اللغة املشتركة -1

تعترب اللغة عند الكثري من الباحثني يف هذا املوضوع، هي معيار القومية واألساس يف 
هي تعد القلب النابض لألمة، حيث أن وحدة اللغة توجد نوعا ف. تكوين األمة وبناء القومية

إن : "من وحدة الشعور و التفكري لديهم، وتقوي الروابط الفكرية والعاطفية بينهم، حىت قيل
اللغة واألمة أمران متالزمان ومتعادالن، وإن اللغة هي العامل األول يف تكوين األمة ونشوء 

  .)1("تمييز بني األممالقومية، وهي املعيار اجلوهري لل

وإن للغة تأثري واضح وقوي على الفكر، فهي ليست جمرد ألفاظ ورموز فحسب، 
وإمنا متتد إىل أعماق اإلنسان فتحدد فكره، إرادته وعواطفه، وكل ما يصدر عنه من 

فالذي يدقق املالحظة يف العالقة بني اللغة والقومية . تصرفات تصبح مشروطة ذه اللغة
ة تالزم ضروري، فهي رمز الشخصية والسيادة، لذلك أوالها الباحثون مكانتها جيدها عالق

الالئقة يف مجيع ااالت اليت قد متس الفرد من طرق تفكري وعادات وتقاليد وقيم، ووسيلة 

                                                 
  .28. ، ص)1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : اجلزائر( 2.، طالتعليم القومي والشخصية اجلزائريةركي رابح، ت - )1( 
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تعبري كاملة، وفلسفة حياة، لذا فإن األمة تبقى خالدة ببقاء لغتها واحملافظة عليها، وتزول 
  .بزواهلا

دي اللغة العربية يف العصر احلديث، جند الكثري من املفكرين العرب وعن مؤي
سامهوا يف تبيني نظرم القومية والتأكيد على اللغة العربية كلغة جامعة ومقوم أساسي يف 
اهلوية العربية، إذ أم يؤكدون على أن إصالح اللغة العربية يعين إصالح حال األمة العربية، 

  .االهتمام واحملافظة على اللغة وآدااويبقى ذلك مرهون مبدى 

وذا ميكن القول أن هذا التيار املؤيد للغة العربية باعتبارها جامعة حتقق القومية 
لألمم وأا سبيل لنهضة العرب، وإن زوال اللغة يعين زوال اهلوية، وهو التيار السائد 

  .والغالب يف الوطن العريب

ها اللغة العربية وأمهيتها، هي تلك العناية اليت أولتها وما يثبت أمهية املكانة اليت حتتل
احلكومات االستعمارية األوربية يف حماربتها، باعتبارها اللغة اجلامعة ألبناء األمة العربية 
الواحدة، حيث تدعو هذه السياسات لنشر اللهجات احمللية من أجل قتل الروح القومية 

  .وعدم توحيد اللسان العريب

رساليات التبشريية األوربية دورا كبريا يف ذلك، حيث سعت إىل وقد لعبت اإل
تقويض كيان األمة العربية بنشر اللهجات العامية يف كل أحناء الوطن العريب، حىت تتمزق 
اهلوية العربية وال تبقى سوى أشتات هوية، وهذا ما يدل على أمهية اللغة العربية يف بناء األمة 

  .ة عامةوبناء الشخصية القومية بصف

هلذا فمن . )1("اللغة هي القومية، أو القومية هي اللغة"وهذا ما جيعلنا نتأكد بأن 
الطبيعي أن تكون اللغة وسيلة للتقارب، للشعور املوحد باإلنتماء ألمة واحدة، وللتضامن بني 

  .األفراد الذين يتكلمون لغة واحدة

  

  
                                                 

رسالة "(  –حممد البشري االبراهيمي منوذجا  –اشكالية اهلوية يف فكر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني " شهيدة لعموري ، -)1(
  ماجستري يف 

  .17.، ص )2006، جامعة اجلزائر، الفلسفة، قسم الفلسفة
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  :التاريخ املشترك -2

فإن التاريخ هو مبثابة وعيها وشعورها، فالتاريخ إذا كانت اللغة هي روح األمة، 
  .املشترك إىل جانب اللغة من أهم عوامل اهلوية بالنسبة للعامل العريب

وهناك اتفاق واسع بني الباحثني على أن التاريخ من أهم دعائم القومية العربية، 
ومدخر ذكرياا،  فهو السجل الثابت ملاضي األمة، ومفاخرها،. فاألمة ال تتوحد إال بتارخيها

فكل اللذين يشتركون يف ماض واحد "وعلى ضوئه تسري األمة إىل مستقبل أفضل، وذا 
  .)1("يعتزون به، ويفخرون مبآثره، وينتسبون إليه، هم أبناء أمة واحدة

ونظرا هلذه املكانة اليت ميتاز ا التاريخ كمقوم أساسي هلوية األمة العربية، فقد القى 
ن طرف الدول املستعمرة، حيث أعطته أمهية كبرية، وبذلت ما يف وسعها من إهتمام كبري م

عن طريق إماتة الشعور بالوحدة  جمهودات من أجل حمو التاريخ األصلي لألمة احملكومة،
لألمم،  حيث جند أن األمم املستعمرة، تعمد إىل مكافحة تاريخ األمة املستعمرة، وتبذل ما 

  .ء ذلك التاريخ من األذهاناستطاعت من اجلهود إلقصا

وذا، فإن إقصاء التاريخ يؤدي ال حمالة باألمم إىل فقدان شعورها ودخوهلا يف 
سبات عميق، ال تستيقظ منه إال بالعودة إىل تارخيها األصيل، واإلهتمام الفعلي الذي ميكنها 

  .من استعادة وعيها وشعورها

  :الوحدة الدينية -3

الشعوب عامل مهم من عوامل الترابط اإلجتماعي، تعترب الوحدة الدينية بني 
وتكوين اهلوية يف العامل العريب، بإعتبار الدين رابطة روحية تقوي أواصر التماسك بني أفراد 

ولقد اختلف الباحثون حول أمهية الدين واعتباره مقوما أساسيا من مقومات . األمة الواحدة
بعض اآلخر أن يكون عامال من عوامل اهلوية، اهلوية، فقد أكد على أمهيته البعض، وأنكر ال

فما من شك أن سيادة دين واحد يف أمة ما جيعلها متماسكة متوحدة،كما هو الشأن بالنسبة 
للدين اإلسالمي، خاصة يف املغرب العريب، أين تلعب الرابطة اإلسالمية الدعامة األساسية يف 

ذه األقطار، وجه آخر للقومية العربية، توحيد أفراد األمة اإلسالمية، ذلك أن اإلسالم يف ه

                                                 
  .34. تركي رابح، مرجع سابق، ص -)1(
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فالعروبة تعين اإلسالم،كما أن اإلسالم يعين . حيث ال ميكن فصل القومية فيها عن اإلسالم
اللغة العربية، وذا، فإن وحدة الدين تلعب دورا كبريا يف توحيد مشاعر األمم وحفظها من 

  .عوامل اهلدم والتخريب

مم العربية كان مقوما هاما يف الوحدة العربية وذا فإن الدين اإلسالمي يف األ
والشعور باإلنتماء املوحد السيما وأن القرآن هو كتاب اإلسالم اخلالد، والذي يبث القوة 

  .الروحية اليت تعمل على مل مشل أفراد األمة اإلسالمية

وخالصة القول، أنه على الرغم من هذا اإلتفاق اجلزئي، وكذا التباين اجلزئي بني 
لدارسني حول أمهية وتأثري عامل الدين يف وحدة األمم وتكوين هوية شعبها، لكونه من ا

مقومات الشخصية بصورة عامة، فإنه ال ميكن إنكار تلك اجلامعة اإلسالمية اليت وحدت 
األمم وجعلت منها كيان موحد، وأن تفاوت أمهيته خيتلف من أمة إىل أخرى، ومن فترة 

  .زمنية إىل أخرى

  :افة املشتركةالثق -4

تلعب الثقافة دورا كبريا يف تكوين شخصية األمة العربية وهويتها، فهي تعد عامال 
مهما من عوامل بناء اهلوية ألمة ما، ذلك ألن شخصية األمة هي نتاج الثقافة اإلجتماعية 

ول ومبا أن الثقافة ظاهرة اجتماعية بالدرجة األوىل، فهي تؤثر تأثريا واضحا يف عق. املشتركة
  .األفراد، السيما وأا متس بكل جوانب احلياة

واشتراك أفراد أمة ما يف هذه العناصر الثقافية اإلجتماعية املختلفة جيعل من 
: يف أن" رالف لينتون"حيث أكد ذلك . شخصيتهم تعبريا عنها، وتقرم من بعضهم البعض

ذا فلثقافة اإلجتماعية و. )1("الثقافة مسؤولة عن اجلزء األكرب من حمتوى أي شخصية"
الطابع القهري الذي يفرض على األفراد منط عام من احلياة يشترك فيه الفرد مع غريه من 
األفراد يف األمة الواحدة، حيث يكون هذا النمط العام هو املقوم األساسي لعملية التماسك 

  . )2(اإلجتماعي بني أفراد اجلماعة الواحدة

                                                 
 -)1( JEAN CAUNE , CULTURE ET COMMUNICATION  (PARIS :PRESS 

UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE ,2006),P.87. 
(2)- Ibid, p.89. 
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صت اتمعات على تطبيع وغرس ثقافتها اخلاصة يف ونظرا ألمهية الثقافة، فقد حر
نفوس وعقول أفرادها، فتعمل على تكوينهم تكوينا ثقافيا يتماشى وعاداا وماضيها 

". األمة وشخصيتها هي مفهوم ثقايف يف األساس"وثقافتها اخلاصة، وبناء على ذلك فإن 
الشخصية ألمة ما  وعليه فإن الثقافة تعد وسيلة أساسية ومقوم رئيسي من مقومات

  .للمحافظة و اإلبقاء عليها

  :وحدة اإلقليم أو الوطن -5

: والوطن لغة. املقوم األخري من مقومات اهلوية هو وحدة اإلقليم أو وحدة الوطن
يعين األرض اليت نشأ : والوطن اصطالحا. يعين احملل أو املكان الذي حيل فيه اإلنسان ويقيم

علم منهم طريقة احلياة، فأصبح يشعر بأنه جزء ال يتجزأ عليها الشخص واختلط بأهلها وت
   .)1(منها

والوطنية تعين أن يشعر مجيع أبناء الوطن الواحد بالوالء والتعصب له، أيا كانت 
أصوهلم اليت ينتمون إليها، وأجناسهم اليت احندروا منها، أي أن الوالء فيها لألرض بصرف 

  .النظر عن القوم أو اللغة أو اجلنس

عترب اإلقليم أو الوطن عامال هاما من عوامل أو مقومات اهلوية يف العامل العريب، وي
ذلك أنه يوحد اجلماعة أو األفراد يف وطن أو أرض واحدة، ويوحد بني عواطفهم، وطرق 
تفكريهم وأسلوب حيام، وينمي فيهم الشعور املوحد باإلنتماء ألمة واحدة يعيشون حتت 

  .األخوة والشعور بالتقاربكنفها، مما يوطد أواصر 

يتضح من خالل ما سبق أن التاريخ واللغة الواحدة والدين الواحد ملواطين الدول 
العربية جيعل منها جمتمعا واحدا يسهل التعايش والتداخل فيه يف أمن وسالم، كما يسهل 

  . توحيدهم حول أهداف وغايات أمنية مشتركة عندما متس املخاطر ثوابت األمة

هذه القيم واخلصائص األمنية الكامنة يف الوطن العريب قوة ال يستهان ا تشكل 
على خريطة العامل مىت أحسن استخدامها وتوجيهها على ضوء مبادئ ثابتة وواقعية، تراعي 

وبقدر ما حتمله تلك القيم واخلصائص من عناصر القوة . املتغريات احمليطة بالوطن العريب

                                                 
  .22. شهيدة لعموري، مرجع سابق، ص -)1(
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متثل مصدرا للتهديد واألطماع، حيث تتجه حنو الوطن العريب والثبات والتطور، بقدر ما 
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن . األطماع اخلارجية وتتجمع حوله املخاطر األمنية املضادة

تلك األمم ترى يف قوة الوطن العريب ومنوه وازدهاره، خطرا على تطلعاا وأهدافها، وقد 
ى الوطن العريب وجعله يبتعد عن مكونات يكون من بينها أنظار تتجه حنو السيطرة عل

وحتيط بالدول العربية ثالث صور من املخاطر . )1(شخصيته وينسلخ عن هويته العربية
  :الدائمة وهي

صورة الدول األجنبية اليت كانت تستعمر الدول العربية، وتزعم أن هلا حقا : أوال
لبنيات التحتية وإكتشاف يف الدول العربية مقابل ما قدمته هلا من خدمات يف تطوير ا

  .الثروات

صورة الدول اإلقليمية اليت تزعم أن هلا حقوقا تارخيية يف املنطقة لكوا : ثانيا
  .سادت املنطقة يف عصر من العصور القدمية

صورة دول اجلوار الفقرية اليت تطمع يف مد حدودها للنيل من اخلريات اليت : ثالثا   
ها يف ذلك سندها النابع من التداخل والترابط العرقي على تتوافر يف الدول العربية، وحجت

  .)2(احلدود

وتواجه الدول العربية يف وقتنا الراهن العديد من املتغريات اليت تشكل ديدا حقيقيا 
  :هلويتها، وهي ممثلة يف مستويات ثالثة

األوضاع الداخلية اليت أدت إىل التسارع تبعا للتحوالت الراهنة، وهذا دون  -1
  .اإلهتمام باهلوية، أي على حساب أصالة وعادات وتقاليد الشعوب العربية

املستوى اجلهوي واإلقليمي، واملتمثل يف السباق والتوجهات اإلقليمية اليت  -2
  .تفرضها أوربا على حساب اهلوية

                                                 
   .16. ، ص)2000مركز الدراسات والبحوث، : الرياض(املقومات واملعوقات -األمن العريبحممد األمني البشرى، . د -) 1(
   .17. نفس املرجع السابق، ص -) 2(
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املستوى الدويل، وما تفرضه العوملة من قيم وأساليب سادت دول العامل دون  -3
جعلت الدول تنساق وراءها وتتأثر ا ومبخلفاا، وإن إختلفت درجة هذا  استثناء، واليت

  :، وهذا ما سنتناوله يف املبحث املوايل)1(اإلنسياق  وهذا التأثري

  .قراءة يف تأثري الثقافة الغربية: ثنائية العوملة واهلوية: املبحث الثاين

وجس والتحفظ بالنظر عادة ما تقدم العوملة بإعتبارها مصطلحا قلقا، يرتبط بالت
ولئن كان .لتعدد حضوره يف خمتلف اخلطابات السياسية واإلقتصادية والثقافية املعاصرة

كذلك فإن أثره على هوية وثقافة وبالتايل أمن املنطقة العربية أثر بالغ وظاهر وال ميكن 
يشهدها العامل، لذلك فإننا نتناول يف هذا املبحث آثار العوملة والتغريات احلالية اليت .إنكاره

  .على الوطن العريب،وعلى هويته وأمنه خاصة

  .الواقع والتحديات: اهلوية يف العامل العريب: املطلب األول
إن سؤال اهلوية يطرح اليوم من باب اإلشكال أو األزمة وان تزين بزي التحول 

ربية الدميوقراطي، وهو إشكال مزدوج، فهناك التهديد اخلارجي الذي يواجه اهلوية الع
واإلسالمية من طرف العوملة الثقافية، وهناك التهديد الداخلي الناتج عن التعارض والتصادم 

وإن كانت العوملة ). الوطنية(ما بني اهلويات وبعضها البعض، حىت داخل الدولة القطرية 
ال يقتصر على اهلوية العربية أو اإلسالمية، بل كل اهلويات -الثقافية تشكل ديدا حديثا، 

والثقافات الوطنية عرب العامل، فإن التعدد اهلويايت سواء أخذ طابع التعايش السلمي أو 
وميكن القول بأن اتفاقية سايكس . اإلكراهي، أو أخذ طابع التصادم، قدمي يف عاملنا العريب

، هيأت اجلغرافيا السياسية اليت أفسحت اال لظهور الدولة العربية 1916بيكو لعام 
  .)2(ليت مسيت فيما بعد بالدولة الوطنيةالقطرية، وا

وقد كانت مسألة اهلوية وطوال أكثر من مخسة عقود كامنة وراء الكثري من 
اإلشكاالت اليت شغلت الفكر السياسي العريب، جتلت مسألة أو إشكالية اهلوية خالل هذه 

                                                 
، جامعة باتنة، "دور اإلعالم اجلزائري يف تعزيز اهلوية وحتقيق التنمية: "حسني قادري، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين حول. د -) 1(

  .2009ماي  10-11
  . 05/08/2009: ، مت تصفح املوقع يوم"تثاقف اهلويات أم تصادمها؟ -سؤال اهلوية يف العامل العريب"م أبراش، إبراهي. د -)2(

<www.grenc.com /show-article-main.cfm> 
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ية، اإلشتراكية اهلوية القومية، واهلوية األمم): الرباعية(املرحلة يف التنازع بني مكونات 
مع اختالف الترتيب حسب األمهية واألولوية . والشيوعية، اهلوية اإلسالمية واهلوية الوطنية

  .لكل منهم من بلد آلخر، ومن فترة زمنية ألخرى

وإنّ عجز العرب عن إقامة دولة الوحدة ال يلغي هذه اهلوية، ولكن من املؤكد أن 
ومتانة شرعية، وهو ما ال تتمتع به اهلوية العربية  قيام الوحدة كان سيسبغ على اهلوية عمقا 

بالوضوح ذاته يف ظل التجزئة الراهنة، بل تتداخل معها هويات، بعضها قطري، وأحيانا 
كما أن الرتاع العريب .والءات ما دون القطرية، وتتخللها أحيانا والءات تتجاوز أطر األمة

الرتاع : مثلة شاخصة على ذلكحول هذه اهلويات، هو ما عمق من األزمة، وهناك أ
األردين،  - العريب، والفلسطيين -األمازيغي، والكردي -املسيحي، والعريب - اإلسالمي

الشيعي األصويل، وهذا ماجعل القومية  -اللبناين، وحىت الشيعي العلماين -والفلسطيين
  .)1(اإلنكشاف القومي: العربية يف خطر حقيقي يعرضها إىل ما يسمى بـ

احلايل نالحظ أن خطر اهليمنة الثقافية الغربية بدأ يزحف يف كيان الثقافة  ويف الوقت
  .العربية، يف تراثها وعقائدها وقيمها السلوكية واإلجتماعية، الذي ورثته منذ أجيال بعيدة

ويعد التأثري الثقايف من أهم املشكالت اليت تعاين منها البلدان العربية يف ظل جتليات 
كالت تتجسد أساسا يف اإلجتاه حنو صياغة ثقافة عاملية هلا قيمها العوملة، وهذه املش

وأفكارها، اليت هي الثقافة الغربية الرأمسالية، والغرض منها ضبط سلوك الشعوب والدول، 
هل من املمكن هلذه الثقافة العاملية أن تسود على باقي الثقافات األخرى : وهنا يثار التساؤل

ؤدي حال قيامها إىل العدوان على اخلصوصيات الثقافية مما يهدد أو تتالءم معها؟ أم إا ست
  .هويات اتمعات العاملية؟

وهنا البد لنا من أن منيز بني مصطلحني حيمالن الثقافة عامال مشتركا، أوهلما 
فالتثاقف، يعين اإلصغاء املتبادل واحلوار املفتوح بني . العنف الثقايف: التثاقف، والثاين

فاعلة، واإلعتراف حبق اإلختالف وحدود القيم واملعايري الثقافية اليت ال تقبل األطراف املت
  .التعدي عليها

                                                 
 (1) - وميض مجال عمر نظمي، " املثقف العريب بني السلطة واجلماهري- إشكالية العالقة الصعبة"، املستقبل العريب، 1994، ص ص. 67-65.
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أما العنف الثقايف، فيتضمن اإلنكار والتجاهل والتعدي على ثقافة وهوية اآلخرين، 
ويراد من التثاقف، التفاهم واحلوار، بينما العنف الثقايف يشتمل على اإلكراه والعدوان، إن مل 

  .املراد منه التسلط الفكري يكن

إن العوملة يف صراعها مع الثقافات القومية لألمم األخرى، تستخدم منطا من 
أيديولوجيا اإلختراق تقوم على نشر مجلة من أوهام، تنظم على أساسها مكونات الثقافة 
ى اإلعالمية الغربية، ودف إىل تكريس اإليديولوجيا الفردية، وضرب اهلوية الثقافية عل

  .  )1(القومية -اجلماعة، الوطنية - مستوى الفرد

إن الثقافة الغربية أخذت تغزو العامل، والغزو الثقايف هنا قد ال يعتمد عل أسلوب 
املواجهة املسلحة أو استخدام القوة، فالوسائل اليت يتميز ا هذا النوع من الغزو تكون 

النوع من الغزو منذ عهود  ناعمة خادعة وحمفوفة بوسائل الترغيب، ورغم وجود هذا
اإلستعمار األورويب وحىت قبل ذلك، إال أنه تطور بشكل كبري، وزادت خماطره، بسبب 

فالعوملة، تعرب عن منط . التقدم الذي شهدته أجهزة اإلعالم العاملية وتقنية اإلتصال واملعلومات
عينة إىل احلياة، معني للحياة، شاع اإلعتقاد بضرورة اتباعه، بل وتعبئته فلسفة ونظرة م

والتخلي عن اخلصوصية، بدعوى أن األخرية قد فشلت يف قيادة جمتمعاا حنو التطور 
  .والتقدم

إن اهلجمة الثقافية الغربية على الوطن العريب، بدأت بإنتصار الرأمسالية األمريكية 
غريب اإلعالم ال: وإيار اإلحتاد السوفيايت يف أوائل التسعينات عن طريق عاملني مها

واألمريكي الذي جند ما يزيد عن مخسمائة قمر صناعي تدور حول األرض مرسلة ثقافة 
أمريكية للدول النامية طوال ساعات النهار والليل، حاملة برامج ثقافية واجتماعية - أورو

  .واقتصادية تبثها تلك األقمار لغرض السيطرة الثقافية على الدول النامية

                                                 
(1)-  ثامر كامل اخلزرجي وياسر علي املشهداين، العوملة وفجوة األمن يف الوطن العريب، ط. 1(األردن: دار جمدالوي للنشر والتوزيع، 

.115-114. ، ص ص)2004  
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لثقافة الغربية على الدول النامية من خالل العوملة، وما والعامل الثاين هو هيمنة ا
صاحبها من حرية التجارة، وتنقل رؤوس األموال، وتسويق الربامج الثقافية، واحلماية 

  :وهكذا ميكن احلديث عن مايلي.)1(الفكرية على منتوجات الغرب الثقافية

كيز على تغيري شامل يف القيم والسلوكيات اإلستهالكية، من خالل التر -
العالمات التجارية العاملية، وانتشار السلوكيات اإلستهالكية الغربية، الشيء الذي من شأنه 

  .أن يهدد املوروث الثقايف واإلجتماعي العريب يف مجلته باإلندثار

 - تراجع مستمر للغة العربية يف شىت ااالت أمام اكتساح اللغات األجنبية -
اليت أصبحت أكثر  - سط، والفرنسية يف دول املغرب العريباإلجنليزية يف دول الشرق األو

  .تداوال من اللغة العربية حىت يف العالقات البني العربية، بل وداخل الدولة نفسها

فقدان الثقافة العربية للقدرة على التجديد املتوازن لذاا، فتخلف اآلليات  -
  .بل اإلنتاج األديب بالبلدان العربيةواملعايري املنتهجة يف هذا السياق، أضحى يهدد حىت مستق

إنكماش وسائل اإلعالم العربية أمام اإلكتساح اهلائل لإلعالم الغريب،وقصورها  -
  . عن محاية وجتديد الثقافة العربية

وبذلك فإن اهلوية تواجه ضروبا من املتغريات والتحديات اليت ال تتوقف، بسبب  
وحنن نعيش اليوم هذا الواقع . مع تلك املتغرياتكون الواقع املوضوعي حيملها على التكيف 

املتطور، الذي ينقل العالقات اإلنسانية واإلجتماعية من البساطة إىل التعقيد، ومن الوحدة 
إىل التنوع، ومن التقليد إىل التجديد، ومن يقني املعرفة إىل ثورة العلم وتسارع التطور وتغري 

ية إىل عاملنا اإلسالمي، فأتاحت لألجيال اجلديدة األخذ وهذا ما محلته الثقافة الغرب. املفاهيم
فكان ذلك اللقاء احلضاري . ذه الثقافة بكل الوسائل اليت أتاحتها احلضارة الغربية نفسها

منطويا على صدام وصراع عميق، صراع بعث فينا من جهة النقد الذايت والرغبة يف تصحيح 
ملقاومة ورفع التحدي بإثبات هويتنا األوضاع، كما بعث فينا من جهة أخرى روح ا

  .واسترجاع سيادتنا الوطنية العربية يف املشرق واملغرب على السواء

                                                 
   .86. ، ص)2002دار العلم للماليني، : بريوت( 1.، طصراع الثقافة العربية اإلسالمية مع العوملةحممد الشبيين، . د -)1(
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إن التحديات الصعبة اليت تواجه اهلوية العربية من جراء هيمنة الثقافة الغربية، ميكن 
  :بلورا يف ستة حتديات رئيسية هي

يشمل صياغة ثقافية عاملية  بوضع نظام ثقايف جديد الغرب قيام: التحدي األول
واحدة، يقوم بفرضها على الدول النامية، ومنها الدول العربية بدال من التعددية الثقافية، 
وبذلك تواجه شعوب العامل الثالث بأحادية ثقافية تزول على أثرها هويات تلك الشعوب، 

نة الثقافية الغربية وتذوب خصوصياا العقدية والتراثية والفكرية فيها، وسيكون شعار اهليم
  ".  الثقافة الواحدة ليكون عاملا واحدا"حينئذ 

فرض لديكتاتورية الثقافة الغربية، وغزوها ملكونات الفكر العريب، : التحدي الثاين
واختراق حصون ثقافته، وذلك عن طريق الثورة العلمية، والتكنولوجيا احلديثة، واملعلوماتية 

كلها آليات يسخرها الغرب من أجل اهليمنة على مقدرات اإلتصالية، وشبكات األنترنيت و
  .)1(العامل الثالث الثقافية

عمل الثقافة الغربية على تغريب الثقافة العربية، وإحالل احلضارة : التحدي الثالث
الغربية مكان الثقافة العربية حبجة أن الثقافة العربية تقليدية متخلفة، فاا قطار التجديد 

رون عديدة، فاا عصر النهضة األوربية، وعصر التنوير ا، وعصور والتحديث منذ ق
  .الصناعة والتكنولوجيا وما بعد احلداثة

توحيد ثقافات العامل يف بوتقة الثقافة الغربية، ومن مث حتطيم حدود : التحدي الرابع
ية، ومن مث الثقافة العربية، وإلغاء سيادا القومية، والقضاء على مقوماا التارخيية الفكر

  .تتحقق السيادة الثقافية للغرب وحتل مكان السيادة الثقافية العربية

خضوع  الثقافة العربية لقوى سوق الربامج اإلعالمية : التحدي اخلامس
والسينمائية والتلفزيونية املنحازة لثقافة الغرب وتقاليده وعقائده وتراثه، وماهلا من تأثري ضار 

فالعوملة تسعى إىل إزالة مجيع احلواجز .  وقيمه العربية األصيلةعلى سلوكيات الشباب العريب
  .اجلمركية، وتعزيز اجلهود الرامية إىل تسويق املنتوجات الثقافية الغربية يف الدول النامية

                                                 
دراسات يف إجراءات تشكل اهلوية يف ظل  -اهلويات الوطنية واتمع العاملي واإلعالمعلي أمحد الطراح وغسان منري محزة سنو،  -)1(

   .140. ، ص)2002دار النهضة العربية، : بريوت(1.، طاإلعالمية العاملية اهليمنة
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العلم والتكنولوجيا احلديثة لإلختراق الثقايف واهليمنة   توظيف: التحدي السادس 
العربية، دف ميشها وطمس ثقافتها وهويتها، حبجة  على الثقافات التقليدية يف الدول

  .)1(دونية تلك الثقافات، وأا متخلفة عن ركب احلضارة احلديثة

وعندما حتاول الشعوب العربية أو اإلسالمية اليوم محاية هويتها، فلن يتحقق هلا 
ي ذلك إال إذا إستطاعت أن حتصن تلك اهلوية بتعميقها واصطناع كل تقدم تكنولوج

بل إنه يتحتم علينا أن ننتقل يف احلفاظ على هوياتنا . وإعالمي يف محايتها ونشر إشعاعها
الثقافية، من موقع الدفاع إىل موقع املواجهة، وال نعين باملواجهة سوى العمل على نشر 
إشعاع ثقافتنا، وتعميق قيمنا الروحية والدينية، وسط الفراغ الذي تعانيه األجيال وذلك 

سات ثقافية شاملة توازي سياسات التنمية وحتتويها، مع دعم الفكر احلر امللتزم بوضع سيا
. بتلك القيم الروحية العليا، وسط التيارات املتطرفة اليت تريد وأد قيمة احلرية اإلنسانية نفسها

ألنه بقدر ما يتسع الفراغ الروحي وتز القيم الروحية، ويشيع التطرف يف أي إجتاه ويسوده 
م اإلستبدادي، بقدر ما يكون اتمع أكثر تطلعا إىل من خيرجه من متاهاته، ويدله على النظا

وذا املنهج قد تتحول حتديات العوملة إىل استنهاض . فطرته، وينقذه من املادية ومن األنانية
اإلرادات حنو النضال من أجل استعادة حرية اإلنسان يف أن يتماهى مع هويته، وحيقق فيها 

  . )2(عن طريق اإلبداع والتميز واإلختالفذاته 

  .اهلوية العربية والتطورات الدولية الراهنة: املطلب الثاين

، فقد سعت الواليات املتحدة األمريكية حتت 2001سبتمرب  11أما بعد أحداث 
شعار مكافحة اإلرهاب لدمج كافة اهلويات يف هويتها السياسية والثقافية، وبذلك، فإن 

ذريعة حملاولتها ليس إلستعادة هويتها  2001سبتمرب  11من أحداث  أمريكا اختذت
السياسية الثقافية، بل يف حماولة فرض منوذجها السياسي والفكري، وبالنتيجة فرض منوذجها 
الثقايف اهلوليوودي الذي دخل إىل حقل الصراع الثقايف العاملي منذ بداية السبعينات، حيث 

الصناعة الثقافية اإلستهالكية األمريكية أصبحتا من العوامل  الثقافة اهلوليوودية إىل جانب

                                                 
   .145-142. نفس املرجع السابق، ص ص -) 1(
العوملة :" ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول" ( أي منظور ملستقبل اهلوية يف مواجهة حتديات العوملة"كتاين، حممد ال -)1( 

.87. ، ص)1997ماي 7-5، الرباط، املغرب، "واهلوية  
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املهددة هلويات ثقافات الشعوب األخرى مبا فيها الثقافة األوربية، ومن هنا نالحظ ردة فعل 
الشعوب والدول األخرى يف التمسك الشديد ويتها كرد فعل لذلك، وهو ما يفسر تنامي 

أي . شكال أكثر قوة وتصلبا يف التعبري عن ذاته ووجوده تيار اهلوية اإلسالمية الذي بدأ يأخذ
سبتمرب قد خلقت حالة من احلساسية الزائدة على اهلوية، وهي يف حالتنا  11أن أحداث 

العربية ردة فعل سلبية جتاه اخلارج، مل خترج يف تعبريها عن نفسها عن دائرة الضعف والعجز 
   . )1(احلاصلني يف الواقع والنظام العربيني 

ويف ضوء هذا تتمثل اهلوية مبجموعة العادات والقيم اليت متثل اإلطار الفكري 
لألفعال السياسية لألفراد يف دولة معينة، ويف هذا اجلانب تؤدي النظم السياسية دورا أساسيا 

غري أن الدول الغربية . يف بناء هوية جمتمعام، معتمدين على العديد من الوسائل املتاحة هلم
هرة العوملة حتاول نشر وفرض منوذجها الثقايف على بلدان العامل، وهلذا النموذج أبعاد وعرب ظا

سياسية حتاول استغالهلا واعتمادها كأسباب للتدخل يف شؤون هذه الدول، وذلك يف 
جماالت احلريات العامة، وحقوق اإلنسان، والدميوقراطية، موظفة يف ذلك آليات فعالة 

قين وما تتمتع به من سيطرة إعالمية ومعلوماتية على مستوى ومؤثرة، بفضل التطور الت
فالصادرات الثقافية تأيت يف املرتبة الثانية بعد اإلقتصادية بالنسبة للصادرات األمريكية، . العامل

بسبب هيمنة الشركات األمريكية على وسائل اإلتصال العاملية والتحكم مبضمون وتوجهات 
دف إىل القضاء على اهلوية العربية وتشتيتها، مقابل ترسيخ فهذه الوسائل . هذه الوسائل

ثقافة وهوية عاملية ذات قيم وأفكار وتقاليد نابعة من الواقع الرأمسايل الغريب، وتوصف هذه 
الكونية، وربط املكونات الثقافية القومية ذا املكون الكوين من موقع التابع : الثقافة بـ

تها الذاتية وتفكيك أمناط هويتها القومية أو الوطنية، واخلاضع، بعد إفراغها من خصوصي
  .)2( وهذا يعين على صعيد البلدان العربية، إلغاء الثقافة واهلوية العربية

واجلدير بالذكر أن الدول الغربية وخباصة الواليات املتحدة األمريكية تعمل يف إطار 
: ني رئيسيتني يف هذا اال، مهاسعيها لنشر ثقافتها على البلدان العربية، إىل توظيف آليت

  . الغزو الثقايف، واإلختراق الثقايف
                                                 

تأصيل العقالنية  من أجل: قضايا فكرية، "حتديا للهيمنة األمريكية ،الطريق إىل عوملة بديلة دميوقراطية"أمحد حيدر قادري،  -)2(
  .395. ، ص2004القاهرة، مكتبة مدبويل، اإلبداع، و والدميوقراطية

.117. ياسر علي املشهداين، مرجع سابق، صثامر كامل اخلزرجي و  - ) 2)  
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إن أسلوب الغزو الثقايف يستند إىل نقل منوذج ثقايف إىل بلد آخر  :الغزو الثقايف-
بطريقة شاملة وكلية، وهذا هو حقيقة ما متارسه الدول الغربية جتاه البلدان العربية املؤيدة 

، وقدرا على التالعب بالعقول عرب وسائل اإلعالم، كاألقمار واملنجرفة مع تيار العوملة
وغريمها، واليت بواسطتها يتمكن من ميتلك مثل ... الصناعية، وشبكة اإلتصاالت الفضائية،

هذه الوسائل أن يبث ويرسل األخبار والتقارير واملعلومات اليت يرغب ا ألي مكان يف 
  .ت ومعتقدات كامنة وراء ما يتم إرسالهالعامل، وهي تعرب عن قيم وأفكار وعادا

لذلك، فوفق هذا األسلوب يتأثر والء أفراد اتمع للوطن أو لألمة، وتسعى العوملة 
يف جانبها الثقايف إىل إفراغ اهلوية الوطنية واملواطنة من حمتواها، ويصبح الفرد مرتبط ومدين 

البة بإرساء هذا النموذج بكل ما بالوالء ألطراف خارجية أو للنموذج الغريب، ويبدأ باملط
وقد جاء هذا األمر بعد التعرض لفيض كبري من الشعارات واألحداث . حيتويه ويتضمنه

والصور املؤثرة واألفكار واملعلومات، بل وحىت اخلدمات والسلع والقيم اإلجتماعية اآلتية 
  . واملوجهة من الغرب

اجهه األنظمة السياسية العربية، ويف ظل هذه األوضاع يربز التحدي الكبري الذي تو
حول مدى إمكانيتها يف بناء هوية وطنية قادرة على جذب اتمع بكل فئاته إليها، بالشكل 
الذي حيافظ على خصوصيتها النابعة من واقعها الثقايف السياسي على مر التاريخ من دون أن 

  .تنغلق على الثقافات األخرى

دراسة أجراها إحتاد إذاعات الدول العربية، وهنا نذكر على سبيل اإلشارة، ويف 
  :حول تأثري البث املباشر على جمتمعات عدة دول عربية، كانت النتائج اآلتية

  .إخنفاض اإلهتمام بالربامج الوطنية وصل إىل مستويات متدنية -1

 .تزايد اإلهتمام بالربامج اليت تبثها القنوات األجنبية -2

ذه القنوات األجنبية عن ثقافة غربية ال تتالءم مع تعرب املضامني اإلعالمية هل -3
 .)1(واقع هذه اتمعات

                                                 
قة حبث ور" ( اهلوية والعوملة من منظور حق التنوع الثقايف يف ظل فلسفة حوار األديان واحلضارات"عبد العزيز بن التوجيري،  - )1(

.166. ، ص)1997ماي 7-5، الرباط، املغرب، "العوملة واهلوية:" قدمت يف امللتقى الدويل حول  
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لذلك ميكن القول أن هناك إرتباطا بني اتمعات العربية وهذه القنوات األجنبية، 
وإن هذه األخرية تعرب عن ثقافة نابعة من واقع جمتمعات ختتلف كثريا عن اتمعات العربية، 

تأثري الربامج الوطنية اليت تتضمن أفكار حكومات هذه البلدان  وهذا يقودنا للقول بأن
وقيمها، أصبحت ضعيفة وغري فاعلة، وبالتايل فاهلوية املراد نشرها عرب اإلعالم الوطين 
أصبحت أقل قدرة على التأثري، وباملقابل وجود شبه سيطرة على أفكار وقيم اتمع من قبل 

  .أطراف خارجية

إن اهلوية العربية عموما قد أصبحت اليوم تعاين من ثنائية أو وبناء على ما سبق، ف
إزدواجية، فأحد طريف هذه الثقافة هم الفئات اليت حتمل قيما وعادات وتقاليد وأفكار 
الغرب، بعد أن تعرضت هذه الفئات إىل خمتلف وسائل التأثري السمعية والبصرية واملرئية 

النخبة يف اتمعات العربية، اليت هلا : ي ما يسمى بـوالالمرئية، وغالبا ما تكون هذه الفئة ه
  . ارتباطات ومصاحل مع قوى الغرب بطريقة أو بأخرى

تتبع الدول الغربية ويف إطار العوملة، أسلوب اإلختراق الثقايف  :اإلختراق الثقايف-
وتوظفه ضد البلدان اليت تتمتع بثقافة سياسية حتمل صفة اخلصوصية، معربة عن واقع 

التدخل يف شؤون الدول األخرى بقصد التأثري يف ثقافتهم :" فاإلختراق الثقايف يعين. تمعهاجم
  .)1("وسلوكهم ومعتقدام مبختلف الوسائل املتاحة

واإلختراق الثقايف يتضمن أنشطة إعالمية وفكرية توجهها جهة معينة حنو جمتمع ما، 
اتمع، مبا خيدم أهداف ومصاحل دف خلق قيم وأفكار وتقاليد وسلوكيات أخرى يف ذلك 

) الوطنية والقومية( إن العوملة تسعى إىل اختراق اهلوية العربية . اجلهة اليت تبث تلك األفكار
لألفراد واجلماعات، لتحل حملها قيم وأفكار معربة عن الذوق اإلستهالكي، والرأي العام 

رب عن أيديولوجيا ال تقدم لذلك فالعوملة يف هذا اجلانب تع. السياسي الذي يتفق معها
مشروعا للمستقبل وتقوم على نشر أوهام، هي نفسها أوهام الثقافة السياسية يف الدول 

  .الغربية

فهذه األيديولوجيا تدمر اهلوية الوطنية، وجتعل والء الفرد واملواطنني واجلماعات 
لعموم اتمع،  مرتبطا باملصلحة، من دون اإلهتمام مبا هو مرتسخ من قيم وأفكار متوارثة

                                                 
. 120. ثامر كامل اخلزرجي و ياسر علي املشهداين، مرجع سابق، ص -) 1 ) 
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لقد أُريد للثقافة األمريكية أن . وهذا ما جيعلها أو يدفعها ألن تدين بالوالء إىل مجاعة معينة
تكون هي الثقافة اليت تعرب عنها العوملة، خاصة بعد أن توفرت هلا الوسائل التقنية الفاعلة على 

التأخر والتخلف، ال تستطيع  يف الوقت الذي تعيش فيه البلدان العربية حالة من. صعيد العامل
  .معها مواجهة هذه األساليب الفاعلة اليت متيز ظاهرة العوملة

  :إىل أن اإلختراق الثقايف يتضمن عدة نتائج أمهها" سعد لبيب" وقد أشار

اعتماد الدولة املستقبلة على الدول املوردة يف مسألة بناء وانتاج القيم واألفكار  -1
  .ت هذه الدول، عرب تقليد األوىل للثانيةاليت حتتاج إليها جمتمعا

سيادة اإلعتقاد بأن هناك تفوقا واستعالء من قبل الدول املوردة مقابل تراجع  -2
  .وختلف وتدين يف مكانة الدول املستقبلة

قيود إقتصادية أو سياسية أو ( وضع العقبات والقيود أمام البلدان املستقبلة -3
الل هذه البلدان، ورسم ونشر ثقافة سياسية نابعة من من أجل تثبيت دعائم استغ) غريها

  .واقع الدول الغربية، خدمة ملصاحلها

ربط أفراد ومجاعات الدول العربية بقيم الغرب، وبنموذجه يف الدميوقراطية  -4
وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وبلورة صورة غربية يعمد بواسطتها أفراد هذا اتمع 

  .ع ظروف واقعهم، وبالتايل حماولة تقليد تلك النماذج الغربيةإىل إجراء مقارنة م

تغريب الثقافات الوطنية واهلويات، من خالل وسائل اإلعالم ذات التقنية  -5
  .)1(احلديثة

وبناء على ما تقدم، ميكن القول بأن اإلختراق الثقايف الذي تسببه ظاهرة العوملة، 
لدول العربية، اليت تشهد وجود ثقافة نابعة من يسعى ويهدف إىل إختراق النسيج اهلويايت ل

فقوى العوملة، تعمل على تشويه أفكار وقيم فئات حمددة من . خصوصية وواقع جمتمعها
اتمع، غالبا ما يكونوا أصحاب نفوذ أو كتاب أو أساتذة جامعات وغريهم، وحتاول 

  . ربطهم بطريقة غري مباشرة بظروف وواقع الدول الغربية

                                                 
.121. نفس املرجع، ص -) 1)  
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من الغزو الثقايف واإلختراق الثقايف، يعرب عن مأزق حقيقي متر به الثقافة إذن فكل 
فاملوقف املناهض للعوملة الثقافية ينبين على أساس اإلميان بأن الثقافة السياسية . العاملية السائدة

العربية، وباقي أنواع الثقافات بكل ما متثله من عمق تارخيي وما حتمله من موروث 
زالت يف وضع ميكنها من مواجهة العوملة بكل جوانبها، والتصدي هلا، حضاري، كانت وما

  .وذلك باإلستناد إىل جذورها احلية وانتمائها األصيل

إن ما ميكن إستخالصه من نتائج حول تأثري العوملة سياسيا يف املنطقة العربية، 
  :وباخلصوص على اهلوية العربية، يتمثل يف اآليت

ه آليات العوملة وخصوصا الشركات املتعددة اجلنسية، هناك تأثري كبري متارس -1
واملنظمات اإلقتصادية واملالية الدولية، اليت بدأت بتقدمي وصفات جاهزة لسياسات عامة يف 
ميادين خمتلفة، بينما جلأت للتأثري على البلدان الرافضة للعوملة بإستخدام الوسائل العسكرية 

  .إجتاه تغيري سياساا وتوجهاا العامةوالعقوبات اإلقتصادية من أجل دفعها ب

إن السيادة يف الدول العربية قد تعرضت إىل خلل كبري، خاصة بعد ان   -2
أفرغت من حمتواها، فالدول هذه مل يعد مبقدورها ممارسة حقوقها السيادية يف الكثري من 

  .ااالت

د أتاحت هلا التأثري إن السيطرة اإلعالمية العاملية للشركات املتعددة اجلنسية ق -3
على اتمع الدويل، مبا خيدم مصاحلها ومصاحل بلداا األم، اليت تنشر بإستمرار أفكار 

هذه البيئة ...الليربالية السياسية وقيمها وما تتضمنه من حريات إعالمية وسياسية وغريها،
  .)1(لعربيةاستطاعت من خالهلا القوى الغربية أن تفرض توجهاا على عدد من البلدان ا

ال ميكن للثقافة العربية أن تصمد أمام التيار اجلارف لسيطرة العوملة الثقافية واهليمنة 
الغربية، إال إذا وضع املفكرون العرب بدعم من حكومام ومؤسساا الثقافية استراتيجية 

  : موحدة تعتمد على جمموعة من الركائز أمهها ما يأيت

ة العربية من القوالب التقليدية اليت ورثتها طوال القرون حترير الثقاف: الركيزة األوىل
  .العشرة املاضية من تارخيها الطويل، اليت يغلب عليها التبعية والتكرار

                                                 
.170. عبد العزيز بن التوجيري، مرجع سابق، ص -  (1)  
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إحياء التراث الفكري العريب، وتنقيته من الشوائب الدخيلة عليه : الركيزة الثانية
طور العصر وأحداثه، وال ميكن اليت عملت على إضعافه وتأخره، وإعادة تركيبه مبا يتفق مع ت

أن يتحقق كل هذا إال بإعادة بناء الفكر العريب وربط ماضيه ايد حباضر العصر الذي نعيش 
  . فيه يف اجتاه املستقبل وحتدياته

الدعوة إىل دميوقراطية الثقافة العربية، وممارسة حرية التعبري عن  :الركيزة الثالثة
وعدم حجر السلطات السياسية والدينية على الفكر  خمتلف العلوم والفنون و اآلداب،

  . واملفكرين

أنه يف عصر ثورة التكنولوجيا احلديثة واألقمار الصناعية : الركيزة الرابعة
واإلتصاالت املعلوماتية لن يكون للثقافة العربية قائمة يف القرن القادم، ولن يكون هلا مكان 

افية عربية تنطلق يف أجواء العوملة متسلحة يف العوملة الثقافية من دون حدوث صحوة ثق
باإلبتكار واإلبداع، ومستخدمة أدوات العلوم احلديثة وتكنولوجيا اإلرسال املتقدمة، 
والربامج اليت تتميز بالفن واإلتقان واحلداثة، وهذا مع مراعاة ما يتماشى واألصالة العربية، 

  .وحفاظا على هوية الشعب العريب

رورة وضع إستراتيجية مستقبلية لرؤية إبداعية للثقافة العربية ض: الركيزة اخلامسة
قادرة على تكيفها مع العوملة اليت تضعها الدول الغربية يف األلفية القادمة، وتكون قادرة على 
تكيف ثقافتنا للتحدي الذي سوف يواجهها يف عصر املعلوماتية، وهو عصر تقوم املعرفة 

  .)1(دور هام يف تشكيل املنظومة الثقافية واهلوياتية فيهالعلمية والتكنولوجية احلديثة ب

ويف إطار رسم إطار عام بني العوملة واهلوية الثقافية، يطرح الدكتور اجلابري عشر 
  :أطروحات وهي كاآليت

ليست هناك ثقافة عاملية واحدة بل ثقافات متعددة تعمل كل منها بصورة تلقائية  -
  .أو بتدخل إرادي من أهلها

                                                 
   .89-88 .مرجع سابق، ص صحممد الشبيين، . د -)1(
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فردية ومجعوية ووطنية قومية، والعالقة بني هذه : وية الثقافية مستويات ثالثةاهل -
فالفرد داخل اجلماعة الواحدة، . املستويات تتحدد أساسا بنوع اآلخر الذي تواجهه

  .واجلماعات داخل األمة، واألمة إزاء األمم

  .والدولة مجاع الوطن واألمة: تكتمل اهلوية الثقافية إال إذا كانت مرجعيتها ال -

ليست العوملة جمرد آلية من آليات تطور الرأمسالية، بل هي بالدرجة األوىل  -
  .إيديولوجيا تعكس إرادة اهليمنة على العامل

العوملة شيء والعاملية شيء آخر، العاملية تفتح على العامل والثقافات األخرى  -
إحالل لإلختراق الثقايف حمل واحتفاظ باخلالف اإليديولوجي، أما العوملة فهي نفي لآلخر و

  .الصراع اإليديولوجي

مع اهليمنة وتكريس " التطبيع" ثقافة اإلختراق تقوم على مجلة أوهام هدفها -
  .اإلستتباع احلضاري

نظام يعمل على إفراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى ويدفع إىل التفتيت  -
  .و يغرقهم يف أتون احلرب األهليةوالتشتيت لربط الناس بعامل ال وطن وال أمة وال دولة أ

  .العوملة وتكريس الثنائية واإلنشطار يف اهلوية الثقافية العربية -

  .إن جتديد الثقافة، أية ثقافة، الميكن أن يتم إال من داخلها -

إن حاجتنا إىل الدفاع عن هويتنا الثقافية، التقل عن حاجتنا إىل اكتساب  -
لدخول عصر العلم والتقانة، ويف مقدمتها العقالنية األسس واألدوات اليت البد منها 

  .  )1(والدميوقراطية

خنلص من كل هذا، إىل أن خطر اهليمنة الثقافية الغربية على اهلوية العربية لن 
يتوقف، طاملا كانت للدول الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية السيطرة 

ة واملال لصاحل شركاا العمالقة املتعددة اجلنسية، اإلقتصادية الرأمسالية على سوق التجار
فبعد أن أحكمت تلك الدول قبضتها على . والتفوق يف العلوم والفنون والتكنولوجيا احلديثة

                                                 
مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(، املستقبل العريب، يف "عشر أطروحات: العوملة واهلوية الثقافية" حممد عابد اجلابري، – )1( 

  .22 .، ص)1998
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إقتصاديات العامل وإخضاعه ملصاحلها، حان الوقت ملمارسة اهليمنة على ثقافات الدول النامية 
عتداء على سيادا الثقافية القومية، وإخضاعها والسيطرة على خصوصياا احلضارية، واإل

لتبعية الثقافة األحادية الغربية، حبجة توحيد العامل ثقافيا، وحتطيم احلدود اليت تفصل بينها، 
  . وإلغاء سيادة األمم النامية

إمكانات اتمع املدين ودوره يف حتقيق وبناء األمن : املبحث الثالث

  .اهلويايت

تمع العريب يعاين من أزمة هوية، متأثرة أساسا بالتيارات الغربية، وكما رأينا أن ا
ومبا متليه التطورات احلالية والتغريات احلاصلة على الساحة الدولية، فإن جهود النظم العربية 
يف سبيل احلفاظ على الكيان العريب واهلوية العربية قائمة، ومنها نذكر جهود تنظيمات 

  : والذي نتناوله يف اآليت ومؤسسات اتمع املدين،

  .دور املؤسسات والتنظيمات املختلفة: املطلب األول

  :املنظمات واجلمعيات -1

إن منظمات اتمع املدين يف املنطقة العربية، تعمل من خالل فضاء إجتماعي 
ففي حني يتسم الفضاء . وثقايف وسياسي وإقتصادي، يتسم بقدر كبري من التنوع والتعقيد

اللبناين واملصري والشمال إفريقي بشكل عام بقدر كبري من اإلتساع واملرونة  اتمعي 
اإلجتماعية، يتسم الفضاء اإلجتماعي يف اخلليج واجلزيرة العربية، بقدر كبري من احملافظة يزيد 

  . بعض الشيء هنا ويتقلص هناك داخل هذا اإلقليم

  : وتصنف املنظمات العربية من حيث اإلقليم إىل نوعني

منظمات عربية عرب قطرية، وهي رغم كثرا العددية إال أن إنتاجيتها العملية  :أوال
حمدودة املدى والتأثري، وال يذكر منها إال املنظمة العربية حلقوق اإلنسان واحتاد احملامني 

وقد لعبت هذه املنظمات أدوارا مهمة فيما يتعلق بقضايا تطوير اهلوية إضافة إىل ... العرب،
بة بتحسني أوضاع حقوق اإلنسان والتطور الدميوقراطي، وكذا مواقفها من القضية املطال

  .2001سبتمرب  11الفلسطينية والعالقة بالغرب وخصوصا بعد أحداث 
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املنظمات الوطنية واليت ترتفع أعدادها يف بالد الشام ومصر واملغرب العريب : ثانيا
  :ات من حيث النشاط إىل التايلويف دول اخلليج العريب، وميكن تصنيف هذه املنظم

وهي الكثرية من حيث العدد والنشاط، ويأيت : املنظمات واجلمعيات اخلريية -1
إنشاؤها استجابة حلاجة بدت متزايدة يف منطقة بدت تتسع وتتعقد فيها مشكالت اهلوية، 

  . وتندرج حتت هذه اجلمعيات بعض املنظمات األهلية اليت تقوم  بالتوعية واإلصالح

اجلمعيات واملنظمات النسوية وتلك املهتمة بالرعاية األسرية، واليت تم  -2
  .بشؤون املرأة السياسية واإلجتماعية

  .املنظمات والنقابات املهنية -3

  .املنظمات واجلمعيات احلقوقية -4

  . املنظمات واجلمعيات الثقافية والفنية واألدبية -5

  .)1(ةاملراكز واملنتديات الفكرية والبحثي -6

وتقوم هذه اجلمعيات واملنظمات عموما بالسعي حنو تطوير التعليم والتنشئة خاصة 
  .بالنسبة لألطفال، وكذا حتسني أوضاع املرأة، واحلفاظ على احلقوق واحلريات العامة

  :املساجد واألوقاف -2

من املعروف أن املسجد هو املكان الذي جيمع املسلمني ألداء العبادات، وهو 
اليت تطهر وتريب األفراد، وتزرع يف نفوسهم حب التعاون والتماسك اإلجتماعي،  املؤسسة

وباإلضافة إىل هذا فهو يؤدي وظائف أخرى، فهو عبارة عن مكتبة، . وأداء املسؤوليات
ومكان جلمع التربعات وتوزيع الزكاة وإعداد الكوادر عرب األساليب الصوفية اليت تعمل على 

   . )∗∗∗∗(الت الغزو اخلارجيةتعبئة الشعب خاصة ضد مح

                                                 
(1) - adam elback ,la société civil en afrique : la réalité et les défis ,dans :le role de la 
société civil dans le développement de l’état, 8 eme colloque international, 
algerie,université d’adrar,20-22 novembre 2005, p.2.  

يف حتريض التونسيني ملقاومة  1882وخري مثال على ذلك هو الدور الكبري الذي لعبه شيخ الطريقة الصوفية محزة ظافر يف عام  -)∗(
   الفرنسيني

   .بدعم من العثمانيني
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وعليه فقد استطاع املسجد من خالل األدوار اليت كان يؤديها يف اتمعات العربية 
اإلسالمية وال يزال يؤديها يف الوقت احلاضر، أن يؤسس لنفسه مكانة إجتماعية ذات 
 وظائف إجتماعية أساسية تظهر يف أبعادها الوظائف اليت تؤديها مؤسسات اتمع املدين

  . احلديثة

وإىل جانب املسجد والوظيفة اليت يؤديها، توجد هيئة األوقاف بوصفها أسلوبا 
متميزا أسس له املسلمون وفقا لثقافتهم، حبيث اعتربه الفقهاء من الصدقات الدائمة، حيث 

  .فسر العلماء الصدقة بالوقف

سالمية وعليه فإن مؤسسة الوقف قد لعبت دورا كبريا يف اتمعات العربية اإل
وأسهمت إىل حد كبري يف دعم العمل اجلماعي واإلجتماعي، ويف بناء الدولة اإلسالمية 

فإن الوقف ظاهرة اجتماعية أهلية : "بقوله "إبراهيم البيومي"وهذا ما أكده الدكتور 
إسالمية أسهم هذا النظام بفعالية يف بناء صرح احلضارة اإلسالمية وعمل على تقوية اتمع 

وهو ما يوضح الدور الذي يؤديه الوقف يف بناء املؤسسات اإلجتماعية داخل . )1("ومتاسكه
  .الدولة العربية اإلسالمية

  :الطـائفيـة -3

: إىل جانب تلك املؤسسات والتكوينات اإلجتماعية، توجد الطائفية اليت يقصد ا
مع ديين  يف مجاعة من الناس ميارسون معتقدا دينيا بوسائل وطرق وفنون معينة، فهي جت

األصل واملمارسة والغاية، مث إكتسب بعدا اجتماعيا وسياسيا، وهذا راجع إىل نوع فهمها 
  .)2(وتطبيقها للدين وظروف تكوينها ومسارها التارخيي

ولقد سامهت هي األخرى يف أداء الدور اإلجتماعي الذي تبنته املؤسسات 
اإلجتماعية واجلماعية ألفرادها اإلجتماعية األخرى، وهذا بفضل غرسها للقيم والروح 

  .ومجاعاا

واملالحظ أن هذه التكوينات اليت عرفها اتمع العريب اإلسالمي كتنظيم ذايت 
خارج السلطة، كان هلا الفضل يف أداء الوظائف اإلجتماعية، حيث كان املسجد مركز 

                                                 
  .   64. خرية بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص -)2(
   .65. املرجع نفسه، ص -)2(
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جتماعي إشعاع ثقايف وكان الوقف مؤسسة مستقلة ومصدر مايل ملستلزمات الدفاع اإل
واألمين، كما كانت هذه التكوينات تشكل نوعا من احلماية واألمن للمواطن من تسلط 

  .وتعسف السلطة

أا حققت مهام مؤسسات اتمع املدين وظفرت بوظائفه، على الرغم من  كما
وعلى سبيل املثال يف  - أا تفتقد خلصائص وركائز هذا األخري، إال أن القبيلة شكلت 

قناة إلعادة توزيع الدخل، كما شكلت العشرية يف األردن وفلسطني قاعدة  -يباخلليج العر
ومثلت القبيلة يف الصومال واليمن والسعودية، تنظيم بارز . أمنية ثقافية واجتماعية للمجتمع

قبل قيام الدولة احلديثة، وذلك عندما تولت الدفاع عن نفسها وإبرام معاهدات يف حدود 
  .حاجاا املختلفة

نه فإن هذه التنظيمات قد لعبت دورا كبريا يف غرس األسس والركائز وم
اإلجتماعية اليت ارتكزت عليها الدولة العربية فيما بعد، واليت كان مبقدورها أن تشكل عامل 
إجيايب يف بناء مؤسسات اتمع املدين احلديثة اليت ظهرت مع قيام الدولة العربية املستقلة، لو 

  .فادة منها بشكل إجيايب من طرف الدولة واتمعمت توظيفها واإلست

  :دور املؤسسات الثقافية -4

وختتلف . نقصد ا تلك املؤسسات اليت تعىن بقضايا اتمع من الناحية الثقافية
نوعية هذه املؤسسات من دولة عربية إىل أخرى، لكننا نالحظ أيضا أن غالبية هذه 

ال أن موضوع اهلوية قد يكون مغيبا لديها، وإن املؤسسات على الرغم من اهتماماا، إ
لذا فإنه من الواجب إعادة النظر يف . وجدت تشريعات تؤكد على أمهية تعزيز اهلوية الثقافية

براجمها وأهدافها بإعطاء موضوع اهلوية العربية بعدا إستراتيجيا، ومن هذه املؤسسات، ميكن 
  :ذكر

  .ورا أساسيا يف هذا الشأن حبكم ختصصهاوزارة الثقافة، اليت ميكن أن تؤدي د -1

  .قصر الثقافة، واألندية املختلفة -2

إحتاد األدباء والكتاب، اجلمعيات : املنظمات واجلمعيات ذات األهداف الثقافية -3
  ...الفلسفية ،
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وزارة األوقاف واإلرشاد، عن طريق إعداد خطباء املساجد والتأكيد على  -4
  .)1(سالمياألبعاد املستنرية للدين اإل

  . اإلستراتيجية اإلعالمية العربية للتوعية األمنية وتعزيز اهلوية: املطلب الثاين

نظرا ألمهية اإلعالم يف جمال حتقيق األمن وتعزيز اهلوية، وتفعيال لإلستراتيجية األمنية 
رأى جملس وزراء . العربية فيما يتعلق بتحصني اتمع العريب بالقيم الدينية واألخالقية

الداخلية العرب وضع استراتيجية خاصة لإلعالم األمين وإنشاء مكتب متخصص لشؤون 
اإلعالم األمين ضمن املكاتب املتخصصة املرتبطة باألمانة العامة لس وزراء الداخلية 

  :وقد مت إعتماد إستراتيجية إعالمية، وفيما يلي نصها. العرب

  : املنطلقــات/ أوال

  :على املنطلقات التاليةترتكز هذه اإلستراتيجية 

إن اإلسالم عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وهو الركيزة األساسية اليت حتكم هذه  -1
  .اإلستراتيجية وحتدد أهدافها ووسائلها

إن الوقاية من التأثريات اخلارجية، يتطلب تعاونا ثابتا بني خمتلف األجهزة  -2
  .اإلعالمية يف الدول العربية

مات اتمع العريب يستدعي مواجهة ما تنطوي عليه املواد إن احلفاظ على مقو -3
  .اإلعالمية من خماطر وسلبيات

  :األهـداف/ ثانيا

  .حتصني اتمع العريب ضد ما يهدد القيم الدينية واألخالقية والتربوية -1

  .توجيه املواطن حنو التحلي بالسلوك السليم واحترام القوانني واألنظمة -2

  .ت اإلعالمية للنهوض مبسؤولياا للوقاية والتحسيس والتوعيةتطوير املؤسسا -3

                                                 
(1)-  Etude  sur le renforcement du role de la soiété civil maghrebine, dans la mise en 
œuvre des pan et du pasr, p. 08. 
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ورغم هاته اجلهود والربامج املسطرة، واليت تبذل يف سبيل احملافظة على اهلوية 
وخصوصيات املنطقة العربية، إال أا ال تزال تعاين الكثري من النقص و القصور، وهذا ما 

كما ينبغي اإلهتمام بتطوير . دق ا من اخلارجيستدعي اإلهتمام أكثر باهلوية وباخلطر احمل
اتمع املدين، وإعطائه هامشا أكثر فعالية يف حتقيق األمن، واحلفاظ على اتمع العريب من 

  .خطر التمزق اهلويايت

دالالت تفعيل دور اتمع املدين ومتطلبات التطبيق يف اتمع : املطلب الثالث

  .العريب

ات اتمع املدين يف حتمل املسؤوليات، واليت من بينها بناء إن تعزيز مشاركة مؤسس
وإن هذا األمر يتطلب توفري . وحتقيق األمن اهلويايت، يعترب عامال جوهريا يف العامل العريب

احلرية إلنشاء مؤسسات اتمع املدين، وإعادة النظر يف التشريعات احلاكمة إلنشاء ومراقبة 
ت مبا يسمح بسهولة اإلنشاء وزيادة الشفافية على نشاطاا ومتابعة نشاطات تلك املؤسسا

ومساءلتها يف حال وجود ممارسات ال تتسم خبدمة مصاحل املشاركني ا، أو خبدمة املصلحة 
  .العامة للمجتمع

إن تشجيع إنشاء مؤسسات اتمع املدين، وإشراكها يف حتمل املسؤوليات 
يف من املوارد املالية اليت جتنبها اإلعتماد على املنح اتمعية، يساعد على حتقيق القدر الكا

واملوارد املالية اخلارجية، واليت قد يساء استخدامها أو يساء  اختيار األهداف اليت يتم 
  .)1(التمويل من أجلها، مبا ال خيدم، بل قد يضر مبصاحل اتمع

املدين أن تعمل ويف سبيل ترسيخ اهلوية العربية، فإنه ينبغي ملؤسسات اتمع 
  :كاآليت

  .تنمية روح التسامح بني األديان واملذاهب -

  . اإلعتراف بالتنوع الثقايف، واحترام اآلخر يف معتقداته -

  .البحث عن القواسم املشتركة اليت تشكل اهلوية املوحدة لألمة -

                                                 
   .232. بق، صزهري عبد الكرمي الكايد، مرجع سا.د -)1(
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تنمية ثقافة اإلعتدال والوسطية، ورفض العصبية واإلنغالق حول الذات، ورفض  -
  .أشكال العصبية اليت ال تعترف باآلخركل 

تفعيل دور املؤسسات الثقافية العربية، يف تنمية الثقافة العربية واإلنسانية، اليت  -
  .تنمي شخصية الفرد وتوسع من معارفه

إقامة مكتبات عامة يف مراكز الشباب واألندية، وتزويدها بالكتب اهلادفة لتعميق  -
  .بية لدى النشئ والشبابالوالء والوحدة الوطنية والعر

عقد دورات وورش عمل خلطباء املساجد، ومعدي الربامج اإلعالمية والتعليمية،  -
  .حول مفهوم اهلوية، والوعي الوطين لديهم

تبين إصدار سلسلة كتب تعىن بالتراث ومالمح اهلوية الثقافية يف العامل العريب،  -
  .وميكن جلامعة الدول العربية رعاية هذه السلسلة

تضمني اخلطاب الديين واحلث على اكتساب إجيابيات الثقافات الوافدة،  -
واإلستفادة من املعارف املفيدة وعلوم التكنولوجيا احلديثة، وضرورة جتنب التأثري السليب 

  .لتلك الثقافات

تعزيز مفهوم اإلنتماء لألمة العربية، وتذكري الشباب والنشئ بنضال الشعب  -
خلصني ضد القوى اإلستعمارية يف كل مراحل التاريخ، من خالل إقامة العريب، ورجاله امل

  .)1(ندوات وملتقيات، تناقش مراحل النضال العريب، من أجل احلرية والوحدة والتقدم

وعلى كل دولة عربية أن ال تعمل مبعزل عن الدول العربية األخرى، ألن كل دولة 
  :عربية تستطيع أن حتصن نفسها من خالل إجتاهني

هو من خالل عمل عريب مشترك، يسعى إىل إعادة الروح يف القومية : اإلجتاه األول
  :العربية والتعاليم اإلسالمية من خالل رصد متويل عريب يسعى إىل العمل على

                                                 
 26، صحيفة "مبادئ أولية حول ترسيخ اإلنتماء ودعم مقومات اهلوية العربية: اهلوية الثقافية العربية"حسن حممد الكحالين، . د -)1(

  .11/08/2009: ، مت تصفح املوقع يوم1421: سبتمرب عدد
< www.26sep.net /news weekarticle.php ?ing>.  
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ترسيخ روح املواطنة للمواطن العريب، وتعزيز اإلنتماء العريب، واهلوية العربية  -1
  .األصيلة

عربية ونشرها، من خالل تعميق الفهم والذوق لدى احملافظة على اللغة ال -2
  .املذيعني اإلعالميني بالثقافة العربية ذات اجلذور، وليس اإلعتماد على الثقافة السطحية

تفعيل مؤسسات اجلامعة العربية املختصة ذا اجلانب، من خالل زيادة التنسيق  -3
  .اإلعالمية والصناعات الثقافيةبني الدول العربية نفسها، وزيادة حجم تداول املبادالت 

وضع خطة عمل وإستراتيجية إعالمية بعيدة املدى، من خالل السياسات  -4
اإلعالمية اليت تعرب عن ثوابت األمة العربية، وبالتايل وضع هذه اإلستراتيجية موضع التنفيذ 

يب من على شكل برامج عمل إعالمية، تدرس الواقع وتعمل على حتصني ومحاية اتمع العر
اإلختراق اإلعالمي، الذي يسعى إىل هدم وإزالة اهلوية العربية من الوجود، يف عامل ال مكان 

  .فيه لآلخر إن مل يكن قويا

  :أما اإلجتاه الثاين، فهو على مستوى الدول القطرية، وذلك عن طريق

دراسة الواقع اإلعالمي احلايل، دراسة علمية وافية تظهر مواطن اخللل  -1
  .ومن مث العمل على تفاديها والضعف،

وضع إستراتيجية إعالمية تنهض مبستوى اإلعالم الوطين وحتميه من اإلختراق  -2
  .اإلعالمي

العمل على إنتاج الصناعات الثقافية من مواد علمية تراثية تارخيية، تعيد  -3
  .لألذهان قوة اإلنسان العريب إذا ما توفرت له اإلمكانية اإلبداعية

ريات لإلبداع، فالعمل املبدع حيتاج إىل مساحة كافية من احلرية إطالق احل -4
  .     )1(واإلنتهال من التراث العريب واإلسالمي األصيل

جيب التركيز على النقاط السابق ذكرها، ألجل تفعيل دور اتمع املدين، ذلك أن 
ف األدوار املتوقعة إنشغال منظمات اتمع املدين برباجمها املتخصصة املختلفة، أدى إىل ضع

                                                 
(1)- حسن عبد اهللا العايد، املتغريات الدولية وسيناريوهات الثقافة العربية، ط. 1( بريوت: دار النهضة العربية، 2004)، ص ص.  

76-78.  
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منها يف تعزيز اهلوية العربية، ومازال العامل العريب يفتقد إىل منظمات مهمتها األساسية تعزيز 
اإلنتماء واهلوية العربية، وهذا ما جيعلنا نطالب بإنشاء منظمة عربية هلذا الغرض، حبيث تكون 

ملطلب هو أن منظمات مؤسسة مشتركة تضم يف عضويتها كافة الدول العربية، ومربر هذا ا
  .اتمع املدين مشغولة بقضايا متعددة ولديها أولويات مل تكن من ضمنها تعزيز اهلوية العربية

إن على احلكومات العربية، أن تشجع وتسهل تأسيس منظمات عربية تعىن ذا 
لدى الشأن حىت حتقق الدور املرجو من منظمات اتمع املدين حنو تعزيز اإلنتماء واهلوية 

 .اتمع العريب
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 :خالصـة

والذي ينم عن واقع أزمة  تناولنا من خالل هذا الفصل واقع اهلوية يف العامل العريب،
تظهر جتلياا من خالل التأثري الواضح، الفعلي والقوي  اتمع العريب برمته، فعلية يعاين منها

ن تكنولوجيا اإلتصاالت والثورة م للعوملة وخمتلف التطورات اليت يشهدها العامل اليوم،
اليت تفرض على الدول النامية والعربية منها على وجه اخلصوص اإللتحاق ا  ...الرقمية،

وهذا على حساب العادات والتقاليد وأصالة وتاريخ اتمع   ألجل مواكبة العصرنة والتطور،
 .العريب

 اخلارجي منه والداخلي،كما أن دور اتمع املدين يف سبيل التصدي هلذا الغزو 

ويرجع ذلك إىل ضعف إمكانيات اتمع املدين من  يبقى حمدود ومعدوم يف أحيان كثرية،
واليت تؤدي إىل حمدودية ... تدخل وسيطرة الدولة، التنظيمية، املادية،: خمتلف اجلوانب

 .والقصور يف جوانب عديدة منه دوره،

قافة األمة العربية اإلسالمية من كل ويف سبيل مواجهة هذه األخطار اليت حتيط بث
تتميز برؤية  ينبغي على املفكرين واحلكام العرب أن يبشروا بصحوة ثقافية قومية، جانب،

إبداعية تعمل فيها على إحياء التراث والفكر العربيني يف منظومة ثقافية متكاملة جتمع بني 
لفية الثالثة وحتديات التغريات وأن يدعوا إىل ثقافة عربية تتفق مع األ. األصالة واملعاصرة

 الغربية اليت تتسلح بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من أقمار صناعية ووسائل اإلتصال،

 .وشبكات اإلنترنيت واملعلوماتية

 أمام كل هذه التحديات واألخطار احملدقة مبستقبل اهلوية وبالتايل األمن العربيني،

يد اليت ال تراعي خصوصية املنطقة العربية وتراثها العريب ينبغي حماربة كل أشكال النقل والتقل
  .اإلسالمي العريق
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  :متهيـد

يتميز اخلطاب الثقايف املنتج يف اجلزائر، وهو يتناول مسألة اهلوية، بالتأزم وعدم 
القدرة على خلق خطاب جامع متفق عليه نسبيا حول هوية اجتماعية واضحة للمجتمع 

إشكالية قصوى ضمن فسيفساء : "أن مسألة اهلوية يف اجلزائر متثل اجلزائري، حيث نالحظ
  ".املشهد الثقايف ككل

وهذه اهلوية الواضحة اجتماعيا، واليت حتظى بالقبول النسيب من طرف مجوع 
املواطنني أو أفراد األمة، وكذا خمتلف الفاعلني السياسيني داخل اتمع، تسهم أكثر ما 

اعي، الذي يظل مرتبطا بتوافر الشرعيتني السياسية والثقافية، تسهم يف دعم األمن االجتم
باإلضافة إىل عوامل أخرى مادية مرتبطة أساسا مبستوى الرفاه االقتصادي والتقدم احلضاري 

  .الذي يبلغه اتمع يف مرحلة معينة من مراحله التارخيية

ة يف اجلزائر؟، ما هي مقومات اهلوية الوطني: لذلك فإن األسئلة الواجب طرحها هي
وفيم متثلت ردود . وكيف كان الصراع حوهلا خالل احلقبة االستعمارية؟، وبعد االستقالل؟
  .فعل خمتلف تنظيمات اتمع املدين يف سبيل بناء هذه اهلوية يف اجلزائر؟

يبحث هذا الفصل أساسا يف إشكالية اهلوية، واألزمة اليت مشلتها خالل فترة  -
كما يبني السبل اليت اختذها اتمع . واستمرت حىت بعد االستقالل االستعمار الفرنسي،
يف سبيل بناء وحتقيق األمن اهلويايت يف  -على غرار الفواعل األخرى -املدين كفاعل رئيسي 

  :اجلزائر، منذ االستعمار، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل من خالل املباحث التالية
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  .وأمهيته يف اجلزائر نشأة اتمع املدين: املبحث األول

سنحاول من خالل هذا املبحث تبيان التطور التارخيي للمجتمع املدين باجلزائر، من 
، إضافة إىل )مرحلة األحادية احلزبية وكذا التعددية(خالل مرحليت اإلحتالل واالستقالل 
  .التعرض إىل أمهيته ومكانته يف اجلزائر

 اجلزائر؟، وهل هي فعال معربة عن لذا، فما هي بوادر تشكل اتمع املدين يف
  .حاجة ملحة يف اتمع اجلزائري؟

  .اإلرهاصات األوىل لنشأة اتمع املدين يف اجلزائر: املطلب األول

لقد مر اتمع املدين يف اجلزائر بعدة مراحل، فقبل التحدث عن وجوده، جيب أوال 
  .أن نتحدث عن جذور ونشأة هذا اتمع املدين

  :االحتالل مرحلة -1

، "أمين الدسوقي"فنشأة اتمع املدين ارتبطت بالدين، خاصة الزوايا، ويرجع 
البدايات األوىل لتشكل اتمع املدين إىل القرن احلادي عشر ميالدي، مع بروز الطرق 
الصوفية، اليت تشكل اإلطار العام، الذي من خالله يدافعون على احلرية الوطنية ضد األفكار 

  .)1(...، الطريقة القادرية، )1786(الطريقة التيجانية : اآلتية من االستعمار، وأمههاالدخيلة 

، اختفت التنظيمات التقليدية يف 1830ومع بداية االستعمار الفرنسي للجزائر يف 
العشرية األوىل، لكنها عادت إىل الظهور بعد ذلك، وذلك حلاجة األفراد للتنظيم والتضامن 

  .وتراثهم اإلسالمي من الضياع واإلنطماسللحفاظ على هويتهم 

وتؤكد معظم الدراسات، اليت تناولت تاريخ اجلزائر املعاصر أن مؤسسات اتمع 
بالرجوع مثال لفترة االحتالل الفرنسي . املدين كان هلا فضل كبري يف مقاومة احملتل الفرنسي

زائري، واليت سامهت يف للجزائر، ميكن حتديد العديد من املؤسسات ضمن نسيج اتمع اجل

                                                 
. ص ،2000، 259، العدد جملة املستقبل العريب، "الفتنة -احلصار -احلجرة: اتمع املدين يف اجلزائر"إبراهيم أمين الدسوقي،  -)1(

69. 
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فمنذ بداية القرن العشرين سامهت بعض الزوايا والطرق الصوفية واملدارس . مقاومة املستعمر
  .)1(القرآنية ومؤسسة األوقاف، بدور ال يستهان به يف هذا الشأن

ومل متنع الوضعية السيئة اليت آلت إليها الزوايا خالل فترة االحتالل لتكون مبثابة 
املة فهي مسجد للعبادة، ومدرسة للتعليم، وملجأ للهاربني، ومأوى للغرباء، املؤسسة الش

  .ومركز للفقراء

ولقد سامهت هذه الزوايا يف جتنيد ااهدين حملاربة املستعمر الفرنسي، السيما 
خالل العقود األوىل اليت تلت االحتالل، كما قامت زوايا أخرى مبواصلة رسالة التعليم، 

  .)2(تأميم املستعمر الفرنسي للمصادر اليت تقوم بتمويلها مثل األوقافوذلك بالرغم من 

، "التويزة"هذا إضافة إىل العديد من املمارسات التضامنية، واليت تتجسد أوالها يف 
وهي نوع من النشاطات التطوعية، واملكونة من . اليت تعد مبثابة العرف يف اتمع التقليدي

املرجعية األصلية للهوية الدينية، وتكون حيويتها وقدرا يف  مجاعة صاحلة وقوية، بناء على
اليت " احللقة"إضافة إىل أشكال أخرى مثل . حتقيق النفع العام، واحلفاظ على اتمع اجلزائري

، وهي "ثامجعت"حيكمها رجال الدين والزوايا، وكذا التنظيم التقليدي القبلي املتمثل يف 
رس السلطة االجتماعية على خمتلف التشكيالت االجتماعية عبارة عن مؤسسة اجتماعية متا

وهي ال تزال موجودة إىل (خاصة يف منطقة القبائل " ثامجعت"ويوجد تنظيم . )3(املكونة هلا
، ويتم اختيار ممثليها يف الس، املكون من رجال، الشيوخ والعقال، الذين )يومنا هذا

تعون بشخصية حمترمة وبالسلم االجتماعي، إضافة إىل اعتبارات أخالقية، ويفضل يتم
  .)4(باألخص الرجال املتدينني املنحدرين من األسر ذات األنساب العريقة

                                                 
،      2007، ديسمرب، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "تشكل اتمع املدين وآفاق احلركة اجلمعوية يف اجلزائر"صاحل زياين، . د -)1(

 .92-91. ص ص
 .92. نفس املرجع السابق، ص -)2(
رسالة ماجستري يف التنظيمات السياسية )" (2005-1989(إشكالية اتمع املدين والتحول الدميقراطي يف اجلزائر "فريوز حنيش،  -)3(

 .58. ، ص)2008واإلدارية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، 
 .58. نفس املرجع السابق، ص -)4(
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وعليه، فقد عمد الشعب اجلزائري على إحياء مؤسسات قبلية تضامنية ملواجهة 
ية إىل اجلزائر، وتشجيعها وسط االستعمار الفرنسي، الذي عمل على نقل تنظيمات فرنس

  .األهايل، بغية القضاء على مقومات الشعب اجلزائري

  :مرحلة االستقالل -2

  :فترة األحادية احلزبية -أ

متيزت الفترة األوىل من املرحلة الثانية من عملية تشكل اتمع املدين يف اجلزائر، 
حيث لعبت السلطة  .بإنتكاسة واضحة) 1989- 1962(وهي فترة األحادية احلزبية 

السياسية احلاكمة يف اجلزائر منذ االستقالل دورا هاما يف تشكيل جمتمع مدين على مقاسها، 
  .احملافظة على الوحدة الوطنية: وذلك باالعتماد على مسوغات، وعلى رأس هذه املسوغات

ويالحظ أنه منذ السنوات األوىل لالستقالل، سعت السلطة السياسية لإلستيالء 
ة الفضاء السياسي سواء كان رمسيا أو غري رمسي، وذلك وفقا ملا تقتضيه مصلحتها، وصياغ

وتؤكد العديد من الشواهد هذا الطرح، فالسعي مثال للسيطرة على جهاز حزب التحرير 
  .الوطين كان واضحا

وذلك ألن الدولة آنذاك كانت ترى أن التنمية االقتصادية واالجتماعية التربوية 
جمة يف طبيعة النظام السياسي املتبع، إذ تعترب من مهامه األساسية، فأقصت بذلك والثقافية، مد

كل مبادرة أو منافسة يف امليدان، ألنه وبرأيها أن اتمع مل يصل بعد إىل مرحلة التكفل 
وذلك عن طريق تأسيس وإنشاء تنظيمات مجعوية تدافع عن حقوقه وآرائه (الذايت بشؤونه 
  .)1()وختدم مصاحله

بذلك عمت روح األبوية يف مجيع ااالت، وألبست الصبغة السياسية لكل و
وعليه ظلت مؤسسات اتمع املدين مبختلف . املنظمات االجتماعية والثقافية والتربوية

تنظيماا، تسري يف نفس القوالب واألطر اليت كانت قائمة يف الفترة االستعمارية واملتمثلة يف 
  .عملية اهليمنة

                                                 
،   2005جوان،  -، أفريلجملة إنسانيات، "الواقع واآلفاق: الظاهرة اجلمعوية يف ظل اإلصالحات اجلارية يف اجلزائر"عمر دراس،   -)1(

 .25. ص
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وجود ثنائية غري متجانسة يف بنية مؤسسات اتمع املدين خالل فترة  ويالحظ
األحادية، فقد تشكلت مؤسسات اتمع املدين الرمسي، وهو ذلك اتمع الذي يتحرك يف 
إطاره كل من النقابة، وبقية اجلمعيات األخرى، ويسهر على إدارته وجهاء الناس من 

  .املناطق احلضرية الكربىالساسة واملفكرين، ويتمركز غالبا يف 

ويف املقابل نالحظ هناك جمتمع مدين آخر غري رمسي، الذي جلأ إىل التعبري عن نفسه 
خارج النسق القائم، وهو يتشكل أساسا من تلك الفئات االجتماعية املناهضة للسلطة 

لرمسي، له املركزية، واليت تتميز خطاها بقدر معني من الراديكالية، فهذا اتمع املدين غري ا
  ...حلقات الذكر يف املساجد، مجعيات الطلبة، : أيضا مؤسساته وتنظيماته ومنتدياته، مثل

مثل املؤسسات اليت (وقد جنحت العديد من مؤسسات اتمع املدين غري الرمسي 
، من الوصول إىل اتمع املدين الرمسي، واإلحتماء )كانت تتغذى من األيديولوجية الشيوعية

ير أهدافها السيما خالل الفترة اليت سبقت اإلنتقال إىل التعددية السياسية سنة به، لتمر
1989)1(.  

إن هشاشة التشكيالت الرمسية وعدم قدرا على اإلمتداد احلقيقي داخل اتمع، 
سواء تعلق األمر حبزب جبهة التحرير الوطين أو خمتلف املنظمات اجلماهريية األخرى، دفع 

ت االجتماعية إىل تنظيم نفسها خارج دائرة الفضاء السياسي واالجتماعي بالعديد من الفئا
ومن األمثلة اليت ميكن اإلستعانة ا، العودة لفحص أداء . والثقايف الذي حتكم فيه الدولة

: ونفوذ بعض مؤسسات اتمع املدين، اليت مل حتظ بإعتراف من قبل النظام احلاكم، ومنها
  .)2( ...ة الرببرية، احلركة اإلسالمية، احلرك

، نتتبع مسار احلركة 1989-1962ولتدليل مسار اتمع املدين يف فترة ما بني 
فبموجب القانون . اجلمعوية يف هذه املرحلة، ونكتشف أوضاعها كنموذج للمجتمع املدين

 - ، واصلت السلطات العمل بالقانون الفرنسي1962ديسمرب  31املؤرخ يف  157- 62
، 1901، حيث من بينها قانون اجلمعيات سنة - د اليت متس بالسيادة الوطنيةبإستثناء املوا

اإلحتاد الوطين للطلبة اجلزائريني : ومن اجلمعيات اليت واصلت العمل، واليت تأسست

                                                 
 .75- 72. إبراهيم أمين الدسوقي، مرجع سابق، ص ص -)1(
 .94. صاحل زياين، مرجع سابق، ص -)2(
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)UNEA( الكشافة اإلسالمية اجلزائرية ،)SMA( وقد ضيق النظام من هذا القانون، ومن ،
  .)1(مسار تكوين أي مجعية

، حيث وضعت نصوصه املزيد من 1971الذي صدر عام  79- 71ألمر يلي ذلك ا
القيود على تنظيمات اتمع املدين إىل درجة الرجوع عن تأسيسها، أو دخوهلا حتت إطار 
احلزب، كما نص على ضرورة املوافقة املسبقة للسلطات عند منحها اإلعتماد القانوين 

  .)2(للجمعية

خفية دون موافقة واتباع اإلجراءات اإلدارية، أدى هذا الوضع إىل قيام تنظيمات 
إىل مالحقات قضائية وإعتقاالت أججت  )∗∗∗∗(حيث تعرضت احلركة اإلسالمية والرببرية

األوضاع وطورا إىل إنفجار شعيب متعدد األطراف، ما أدخل البالد يف أزمات مل تنته حىت 
  .بعد إعالن التعددية

أن حرية تأسيس اجلمعيات غري  ، والذي تبني فيه1976بعدها جاء دستور 
مرغوب فيه من طرف السلطة آنذاك، حيث وضعت قيود على اجلمعيات بصفة خاصة، 
واتمع املدين بصفة عامة، مربرة هذا باحملافظة على الوحدة الوطنية، أي أنه جيوز التضحية 

  .)3(باتمع املدين يف سبيل الوحدة

ت، مبا يف ذلك تأميم اتمع املدين حماولة وتعترب مرحلة السبعينات مرحلة التأميما
  .منها كما سبق الذكر، التحكم يف عناصر الضغط والتوجيه

جويلية  21الصادر يف  87-15واستمرت هذه اهليمنة حىت بعد إصدار قانون 
، املتعلق باجلمعيات، والذي كان من املفروض أن يقلص من هذه اهليمنة، ويتماشى 1987

ئة الداخلية واخلارجية اليت بدأت تطالب بالتغيري، وعوضا عن ذلك، فقد أكثر ومتطلبات البي
                                                 

رسالة ماجستري يف التنظيمات السياسية واإلدارية، " (اتمع املدين العاملي وتأثريه على اتمع املدين اجلزائري"عبد اللطيف باري،  -)1(
 .103. ، ص)2007ية واإلعالم، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياس

 24، الصادر بتاريخ 105عدد . اجلريدة الرمسية. املتعلق باجلمعيات 79-71اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، األمر رقم  -)2(
 .18-16. ، ص1971ديسمرب 

ظام السياسي يف اجلزائر، نتيجة عدم مشاركتها يف العملية السياسية احلركة اإلسالمية واحلركة الرببرية، أقوى تيارات املعارضة للن -) ∗(
حركة القيم اليت نشطت يف الثمانينات لتفرز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ فيما : ومن أمثلة قوى احلركة اإلسالمية. وميشها وردعها بالقوة

 .ات أخرى فيما بعدبعد، حركة الربيع األمازيغي بالنسبة للحركة الرببرية وما نشط من منظم
 .1976اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، دستور  -)3(
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كرس هذا القانون سيطرة اإلدارة على اجلمعيات ومراقبتها، مما أدى إىل تضييق هامش 
احلريات اجلمعاوية، لدرجة أن هذه اجلمعيات ال تستطيع أن تستمر خارج دائرة الوالء 

ه إجبارية وخالية من القناعة وتغلب عليها الرتعة احلزيب، مما أدى إىل مشاركة شعبية شب
اإلنتهازية الفردية، وبالتايل فإن هذه املشاركة كانت ظرفية وغري بناءة بالنسبة للمجتمع 

  .)1(اجلزائري

فترة األحادية احلزبية، ومن خالل استعراض بعض النصوص وذكر بعض 
لنظام السياسي يضطلع بكل املمارسات، مثلت فترة حديدية جامدة يف السياسة، جعلت ا

املهام املنوطة باتمع، وللضرورات املتعددة خاصة األمنية والتنموية، جعلت النظام يشك 
وحيذر من أي تكوين خارج التوجه احلزيب االشتراكي الذي ترمسه النخب احلاكمة يف أي 

احلزب،  - نظام مماثل، وبذلك فقد منع املعارضة، واعترب أي منظمة معادية لنهج الدولة
وهذا ما أدى إىل ظهور املنظمات اجلماهريية التابعة للحزب، املشجعة . خارجة عن القانون

لسياسته، واخلاضعة لتمويله، ذات وصف معاد للمجتمع املدين احلديث، إضافة إىل تكوين 
منظمات سرية خارجة عن القانون، واليت تعترب أقرب إىل احلركات املعارضة القائم أغلبها 

  .أهداف سياسيةعلى 

  :فترة التعددية -ب

إن اإلقرار بالتعددية، وبالرغم من جوانبها اإلجيابية، مل يكن لقناعة وإميان النظام 
احلاكم يف اجلزائر مبزايا املشاركة السياسية واحلرية، وفسح اال أمام مؤسسات اتمع 

لتوجهات واملصاحل املدين، بقدر ما عكس هروبا من أزمة صراع على مستوى التيارات وا
  .املختلفة املمثلة ضمن العلبة السوداء، أي النظام السياسي

  :1989فيفري  23اتمع املدين من خالل دستور  -

، يعترب الوالدة احلقيقية للمجتمع املدين يف اجلزائر، 1989فيفري  23فدستور 
فها االجتماعية، حيث اضطرت الدولة اجلزائرية إىل تبين التعددية، والتخلي عن بعض وظائ

  .وإسنادها إىل اجلمعيات املدنية للتكفل ا، واليت تعترب صورة من صور الدميوقراطية والتغيري

                                                 
 .63. فريوز حنيش، مرجع سابق، ص -)1(
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حيث رخص للمجتمع املدين لينشط يف ظل القانون، من خالل فتح جمال التعبري، 
حريات التعبري وإنشاء : "اليت نصت على 1989من دستور  39وذلك من خالل املادة 

حق : "اليت تنص على 40وكذلك املادة . )1("، واالجتماع مضمونة للمواطناجلمعيات
  ".إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معترف به

احلق : "مبدأ احلق النقايب جلميع املواطنني، حيث تنص املادة على 53وأقرت املادة 
 قطاع الدفاع النقايب معترف به جلميع املواطنني، كما مسح حبق اإلضراب، دون ممارسته يف
  .)2(الوطين، واألمن، أو يف مجيع اخلدمات أو األعمال العمومية ذات املنفعة العامة

على بعض األسس الدميوقراطية، اليت تساعد على تفعيل  1989لقد ارتكز دستور 
دور اجلمعيات، وكل هذا كان له أثر إجيايب على منو جمتمع مدين مستقل عن السلطة نسبيا، 

  .مامه لينشأ وينمووفتح الباب أ

  :1996اتمع املدين يف ظل دستور  -

، الذي يعد الوثيقة الدستورية الرابعة يف تاريخ اجلزائر، حبيث 1996جاء دستور 
جاء هذا األخري بتعديالت لبناء جمتمع دميوقراطي أكثر تكامال يسود فيه القانون وحتترم فيه 

  .احلريات

، هو توسيعه لنطاق اتمع املدين، 1996وأول ما ميكن مالحظته حول دستور 
وجعله حيتوي على حيز ينيبء بالتغيري من أجل التطور، فقد جاء مبواد جديدة وأضاف 

وقد أعطى املشرع حيزا كبريا . تعديالت إىل مواد كانت موجودة يف الدستور السابق
اليت تنص على  41 للحريات واحلقوق املدنية والسياسية، فتم تبين التعددية احلزبية يف املادة

اليت نصت  42، وكذا املادة "حرية التعبري والتجمع واالجتماع مضمونة للمواطن: "أن
  .)3(..." أن حق إنشاء األحزاب السياسية معترف به ومضمون : "صراحة على

لكن وردت قيود دستورية على هذا احلق يف نفس املادة، وهي عدم جواز تأسيس 
. ديين أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهين أو جهوياألحزاب السياسية على أساس 

                                                 
 .1989اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، دستور  -)1(
 .نفس املرجع السابق -)2(

.1996اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، دستور  -) 3)  
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على  43وكذلك أقر حق تكوين اجلمعيات فهو حق من حقوق املواطن، حيث نصت املادة 
حق إنشاء اجلمعيات مضمون، تشجع الدولة بإزدهار احلركة اجلمعوية، وحيدد القانون : "أن

  ".شروط إنشاء اجلمعيات

مواطن يف ممارسة حقه يف تكوين حيزا كبريا لل 1996وقد أعطى دستور 
اجلمعيات، وضمان الدفاع عن احلقوق األساسية لإلنسان، وعن احلريات الفردية واجلماعية 

  ).33املادة (بواسطة اجلمعيات سواء منها السياسية أو املدنية 

مل يكتف بإنشاء احلركة اجلمعوية فقط، ومل يؤهل الدولة  1996كما أن دستور 
تنظم هذه احلركة فقط، وإمنا أكثر من ذلك أعطى للدولة الدور البارز يف  لسن القوانني اليت

بأن هذه احلركة جيب أن  -أي الدولة -تشجيع وازدهار احلركة اجلمعوية اعتقادا منها 
يكون هلا دور أساسي يف تنشئة املواطن وتوعيته وتعبئته من أجل املسامهة يف إدارة الشؤون 

  .)1(العامة للبالد

ار حتديد مكانة اتمع املدين القانونية، فإنه جيدر بنا اإلشارة إىل أنه يوجد ويف إط -
  :باإلضافة إىل الدستور، ثالثة قوانني أساسية لترسيخ الدميوقراطية يف اجلزائر، وهي

، والذي حيدد كيفية إنشاء وتسيري 1990ديسمرب  4الصادر يف  31-90قانون  -
، حيث 1989اص باجلمعيات، التتويج األول بعد دستور اجلمعيات وقد مثل هذا القانون اخل

  .خص باجلمعيات وتشكيلها وتنظيمها، وشجع احلركة اجلمعوية على النشاط أكثر

وتناول هذا القانون اجلمعيات بالتفصيل، بداية تأسيسها، حىت أهدافها وحلها إن 
  :تطلب األمر، فأعطى احلق لكل املواطنني الذين تتوفر فيهم شروط هي

  .اجلنسية اجلزائرية -

  .التمتع باحلقوق املدنية والسياسية -

  .)2(عدم إبداء سلوك خمالف ملصاحل كفاح التحرير الوطين -

                                                 
 .نفس املرجع السابق -)1(
، املتعلق باجلمعيات، اجلريدة الرمسية، 1990ديسمرب  4: ، املؤرخ يف31-90اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، قانون رقم  -)2(

 .1686. ، ص1990ديسمرب  4هـ، املوافق لـ 1411مجادى األوىل  18، الصادر يف 53عدد 
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  :كما حيدد القانون إىل جانب هذا

  .اإلجراءات القانونية لتأسيس اجلمعيات بالتفصيل* 

يف جانب احلقوق والواجبات يعطي القانون الشخصية املعنوية للجمعيات، * 
  .جبانب ضرورة امتثاهلا للقانون

أوال بالتقارير : يكشف القانون حجم الرقابة والعقوبات والتشديد يف ذلك* 
األدبية واملالية املقدمة دوريا، إضافة إىل الصالحيات املخولة للسلطة، والعقوبات الصارمة 

  .كاحلل والتقاضي من طرف القضاء بناء على طلب اإلدارة

، وضوابط أمهها االعتماد )∗∗∗∗(حكاما ختص اجلمعيات األجنبيةكما يعطي القانون أ* 
  .املباشر من طرف وزير الداخلية مع حق سحب االعتماد

، حيث جسد احلق يف تكوين 1989لقد قدم هذا القانون تغيريات مبا يوافق دستور 
اجلمعيات من طرف املواطنني بشكل مشروط، إذ بصدوره فعال شهدت الساحة تكوين 

لكن هذا القانون مل يكن الوحيد الذي . اجلمعيات واعتمادها من طرف السلطةالعديد من 
  :شكل منطلقا لنشاط اتمع املدين، بل هناك قوانني أخرى أمهها

جويلية  5ذات الطابع السياسي، املعتمد يف ) األحزاب(قانون اجلمعيات  -
  .1997، واملعدل يف 1989

  .)1(شكل جماال لربوز صحافة مستقلةالذي  1990قانون اإلعالم املعتمد يف  -

يبقى أهم الدساتري اجلزائرية تأسيسا للمجتمع  1996ومن هنا نالحظ أن دستور 
املدين، لكن تبقى إشكالية مدى تطابقه مع البيئة والواقع اللذان ال يساعدان على تشكل 

  .جمتمع مدين مستقل، وقائم بذاته نظرا للعوائق الكثرية اليت حتيط به

اب ظهور اتمع املدين تتمثل يف بروز احلاجة للتعبري عن رغبة ملحة إن أسب
  .للتخلص من تأثريات العصور الوسطى، اليت عرفت سيطرة مطلقة للدين والكنيسة

                                                 
كل مجعية مهما يكن شكلها أو هدفها، يوجد مقرها : على أا 31-90من القانون  39سب املادة تعرف اجلمعيات األجنبية ح - ) ∗(

 .يف اخلارج، أو يكون مقرها داخل التراب الوطين، ويسريها أجانب كليا أو جزئيا
 .106. عبد اللطيف باري، مرجع سابق، ص -)1(
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هذا، وإن كان املفهوم قد عرف تطورات من الناحية النظرية املفهوماتية، فقد شهد 
ا من جمتمع مدين موروث لفترة ما قبل تطورات أخرى من حيث التطبيق يف اجلزائر، انطالق

االستقالل وتأثريه على اتمع املدين ملا بعد االستقالل يف ظل األحادية، وأولوية احلزب 
حفاظا على الوحدة الوطنية، وبالتايل سيطرة احلزب على اتمع املدين الشكلي واالنتقال إىل 

  .مدين مستقل عن احلزب والسلطة تمع -جمتمع مدين يف ظل التعددية، يؤسس ولو شكليا

  .هيكلة اتمع املدين وتنظيماته: املطلب الثاين

تتنوع مؤسسات اتمع املدين يف التجربة اجلزائرية، إذ أا تشاطر معظم طبقات 
  .اتمع نشاطاا وأهدافها

  :وخالل الفترة االستعمارية، نالحظ تواجد ثالثة تيارات يف القطر اجلزائري

  :ار اإلصالحي السياسيالتي -أ

كان هذا التيار جمسدا يف جمموعة الشبان اجلزائريني، املتخرجني من التعليم 
، واجلالية )les Indigènes(الفرنسي، واملطالبني مببدأ املساواة بني األهايل األصليني 

الفرنسية، أي بتعميم حقوق وواجبات املواطنة الفرنسية على كل اجلزائريني مع االحتفاظ 
لمسلمني بقانوم الشخصي، وتطبيق مبدأ املساواة يعين إعطاء اجلزائريني إمكانية وحرية ل

وكان األمري خالد حفيد األمري عبد القادر الذي . اختيار من ميثلهم يف كل اهليئات املنتخبة
اة قاد املقاومة ضد االحتالل الفرنسي، من أبرز املمثلني هلذا التيار الذي يدافع عن مبدأ املساو

  .)1(بني اجلزائريني املسلمني والفرنسيني وعن تطبيق هذا املبدأ بتدرج

  :التيار اإلصالحي الديين -ب

، برئاسة 1931ميثل هذا التيار مجعية العلماء املسلمني يف اجلزائر، اليت تأسست سنة 
  .البشري اإلبراهيمي: الشيخ بن باديس، من بعده العالمة

                                                 
يف اتمع املدين يف الوطن العريب ، "يمنة األيديولوجية يف املغرب العريباتمع املدين والصراع من أجل اهل"عبد القادر الزغل،  -)1(

-445. ص ص) 1992، 1.ط: بريوت(، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية ملركز دراسات الوحدة العربية ودوره يف حتقيق الدميوقراطية
446. 
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اال يف القضية الوطنية، حيث أيقظت الشعب ولقد كان هلذه اجلمعية دورا فع
اجلزائري من سباته وغفوته، ودعته إىل املطالبة حبقوقه املهضومة والقيام بالعربية لغة الدين 

  .)1(والوطن

  .ودعت إىل العمل بالقرآن والسنة الشريفة، وعملت على إحياء الشخصية الوطنية

  :التيار الثوري السياسي -ج

بعد احلرب العاملية األوىل، تيار سياسي ثوري، منظم، يف  لقد تواجد يف اجلزائر
إطار الفرع اجلزائري للحزب الشيوعي الفرنسي، ونقابة عمالية ثورية تابعة هلذا احلزب وميثل 

، بزعامة مصايل احلاج، وقد كان 1926هذا التيار حزب جنم مشال إفريقيا الذي تأسس سنة 
 بالدرجة األوىل، وقد كان حيظى يف نشاطه اهلدف األساسي هلذا احلزب سياسي ونقايب

مبساندة احلزب الشيوعي والنقابة التابعة له، إال أنه مع ذلك كان حيتفظ بإستقالله التنظيمي 
، هذا مع )2(حزب الشعب اجلزائري: مت تغيري اسم احلزب إىل 1937وسنة . وبرناجمه اخلاص

  .تغيري يف املبادئ واألهداف اليت يشتمل عليها احلزب

أما بعد االستقالل، فقد استفاد اتمع املدين بشكل عام من مرحلة التعددية اليت  -
ويتكون . دخلت فيها البالد، حيث أنشأ على إثر ذلك كم هائل من اجلمعيات والتنظيمات

  :اتمع املدين من

  :اجلمعيات/ أوال

تكوين احلياة اجلمعوية مل تكن وليدة االستقالل وما بعده، إذ كانت ثقافة 
اجلمعيات منتشرة ألهداف تتغري عن أسسها احلالية، كما أن فترة االستعمار حوت تكوين 

  .عدة مجعيات لكن يف ظل تذبذب وعدم استقرار، واليت غالبا ما ختضع للرقابة االستعمارية

وقد شرع العمل اجلمعوي منذ مرحلة األحادية احلزبية من خالل نشاط اجلمعيات 
توجه حزب الدولة، ويف إطار سياسته، وقد كانت تتلقى الدعم من  مبختلف أنواعها ضمن

                                                 
،     )2003الة ماجستري يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة باتنة، رس" (مكانة اتمع املدين يف الدساتري اجلزائرية"نادية خلفة،  -)1(

 .105. ص
 .448- 447. عبد القادر الزغل، مرجع سابق، ص ص -)2(
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، 1990يف عام  31- 90، وخاصة قانون 1989طرفه، لكن الربوز الكبريكان بعد دستور 
  .املتعلق باجلمعيات، فتأسست بذلك عشرات اجلمعيات

  :وميكن رصد أنواع متعددة من اجلمعيات هي

  :اجلمعيات النسوية -1

تدافع عن حقوق املرأة والقضايا املتعلقة ا  26نظمة نسوية، م 30تضم أكثر من 
  :من عنف ومشاركة وغريها، خاصة املتعلقة حبقوق اإلنسان، وميكن تصنيفها إىل

  .وهي األكثر انتشارا: اجلمعيات اخلريية النسائية -1

اجلمعيات : تشمل نوعني: اجلمعيات واالحتادات النسائية التابعة لألحزاب -2
لألحزاب املعارضة، اليت تتبىن الطابع األيديولوجي، واجلمعيات التابعة حلزب أو  التابعة

  ).UNFA(أحزاب السلطة، وأمهها االحتاد الوطين للنساء اجلزائريات 

  .اهليئات النسائية التابعة للمنظمات املهنية أو احلرة -3

  .النوادي النسائية، والتنظيمات النسوية املختلفة -4

  :ق اإلنسانمجعيات حقو -2

تكونت هذه التنظيمات بشكل مل يلق الرضا التام من قبل السلطة، وذلك حال 
  :العديد من الدول، وأهم تنظيماته

علي حيي عبد : أسسها احملامي: الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان -
  .)∗∗∗∗(القانونالنور، من أهم ما نادت به احترام احلقوق املدنية والسياسية يف ظل دولة احلق و

تضم عناصر مثقفة وقد برز نشاطها يف أحداث : الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان-
  .)1(1988أكتوبر 

                                                 
وهي تقوم على حمورية اإلنسان وحقوقه وأولوية . مرادها اإلنسان وحقوقه اليت تتصف بالعاملية والتكامل كشرط: دولة احلق والقانون -) ∗(

 .طريق إعادة بناء فلسفة اإلنسان وفلسفة احلكم، أي إعادة النظر يف أسس احلكم والترابط بني احلاكم واحملكوم أمنه عن
 .78. إبراهيم أمين الدسوقي، مرجع سابق، ص -)1(
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القى خالفا كبريا من ناحية استقالليته عن : املرصد الوطين حلقوق اإلنسان -
، من طرف احلكومة، ومهمته تقدمي التقارير الدورية عن 1992السلطة، إذ تأسس يف 

حقوق اإلنسان، وكأنه أشبه بأي مؤسسة استشارية مثل الس الوطين انتهاكات 
وقد مت حل هذا املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، وتأسست مكانه . االقتصادي واالجتماعي

  .اللجنة الوطنية اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان

احلركة  اجلمعية العربية للدفاع عن اللغة العربية،: أمهها: اجلمعيات الثقافية -3
  .العربية اجلزائرية، احلركة الثقافية الرببرية

لعبت قبل االستقالل دورا كبريا يف الثورة التحريرية، إال : احلركات الطالبية -4

ومؤخرا نسجل تنامي مستمر لعدد ونشاط . )∗∗∗∗(أنه قد غلب على نشاطها التبعية السياسية
  .مجتمعاحلركات الطالبية، كوا تعرب عن الطبقة العلمية لل

  :ومن أمهها: الطريقة الصوفية -5

وتعد من أقدم الطرق املعروفة واملنتشرة يف اجلزائر، وتنتمي : الطريقة القادرية -أ
يف شرق اجلزائر على يد عبد القادر  12إليها عائلة األمري عبد القادر، وقد أنشئت يف القرن 

  .اجلياليل

، على يد أبو احلسن 13القرن يرجع تاريخ تأسيسها إىل : الطريقة الشاذلية -ب
  .القريبة من تونس، وحتث مبادؤها على طلب العلم" شاذلة"الشاذيل نسبة إىل قرية 

أسسها اجلزائري حممد بن علي السنوسي يف مستغامن : الطريقة السنوسية -ج
  .غرب اجلزائر

 تنتشر يف غرب اجلزائر، وقد أسسها سيد العريب الدرقاوي،: الطريقة الدرقاوية -د
انتمى إليها مصايل احلاج وأسرته، وللطريقة الدرقاوية العديد من الزوايا يف تلمسان فاق 
عددها الثالثني ويأيت على رأس كل زاوية شيخ يساعده جملس من عشرة أشخاص، وهو ال 

                                                 
يف اجلامعات نفسها التبعية السياسية هلذه املنظمات تتجسد أساسا يف احلمالت اإلنتخابية لألحزاب السياسية وهذا بشكل علين، حىت  -) ∗(

 .دون مراعاة أخالقيات طبيعة املؤسسة العلمية
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يستلم مهامه إال بعد أن يتعرف على أصوهلا، وتدعو مبادئها إىل التقشف والزهد وعدم 
  .العاملالتمسك خبريات هذا 

أسسها احلاج بن عليوة يف مدينة مستغامن على إثر : الطريقة العليوية -هـ
اإلنشقاق من الطريقة الدرقاوية، وقد اتصفت بالشعائر الدينية واعتمدت على تأسيس 

وكانت تدافع عن اهلوية . األخويات اليت اعتربت شكال من أشكال املقاومة لالستعمار
  .ئرالوطنية واإلسالمية يف اجلزا

، وتعد املنافس 1786أسسها الشيخ أمحد تيجاين عام : الطرق التيجانية -ز

  .)1(للطريقة القادرية، ودخلت معها يف صراع انتهى باخلضوع لألمري عبد القادر

  :النقابات/ ثانيا

متثل املمارسة النقابية يف اجلزائر أولوية سياسية، لذلك اكتسبت املنظمات النقابية 
احلق النقايب : "، تنص على1996من دستور  56دساتري الدولة، فاملادة مصداقيتها يف كل 

  .)2("معترف به جلميع املواطنني

  :وتنقسم النقابات إىل قسمني

  :النقابات املهنية -1

نقابة الصحفيني، القضاة، : وتضم جمموعة األعضاء الذين يزاولون املهن، ومن أمهها
  .)3( ...احتادات رجال األعمال، 

التنظيمات نشطة لعدة اعتبارات، كاملستوى التعليمي لعناصرها  تعد هذه
  .واالستقاللية اإلدارية واملالية النسبية هلا

  

  

                                                 
ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين األول " (اتمع املدين والتحول الدميوقراطي يف اجلزائر"عبد الرمحن برقوق وصونيا العيدي،  -)1(

 .97. ، ص)2005ديسمرب  11-10، اجلزائر، "التحول الدميوقراطي يف اجلزائر: "حول
 .1996اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، دستور  -)2(
 .97. عبد الرمحن برقوق، مرجع سابق، ص -)3(
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  :النقابات العمالية -2

، أين انضم العديد من العمال اجلزائريني إىل 1923العمل النقايب يف اجلزائر ميتد إىل 
جبانب ذلك ). "confederation générale du travail "CGT(الكونفيدرالية العامة للعمل 

، تأسست نقابة MTLDويف األربعينيات حتت لواء حركة انتصار احلريات الدميوقراطية 
يف  UGTAالتجار املسلمني اجلزائريني، مث بعد ذلك تأسس االحتاد العام للعمال اجلزائريني 

  .)1(وأمينه العام عيسات إيدير 1956فيفري  24

للعمال اجلزائريني على احلياة النقابية، خاصة أنه من ضمن  وقد سيطر االحتاد العام
أقر التعددية النقابية اليت أدت إىل ظهور  1989منظمات حزب الدولة ، لكن دستور 

  .تنظيمات أخرى مع بقاء تعامل الدولة مع هذا التنظيم

  :هذا إضافة إىل تنظيمات نقابية أخرى أمهها

إذ مثلت النقابة املوازية اليت  1990ست يف تأس: sitالنقابة اإلسالمية للعمل  -
  .تبنتها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ احمللة

تأسست من طرف االحتاد العام للعمال اجلزائريني : اللجنة الوطنية إلنقاذ اجلزائر -
  .، مواجهة للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ1992عام 

، واستقل عن 1953تأسس سنة : UNPAاالحتاد الوطين للمزارعني اجلزائريني -
  .)2(1988جبهة التحرير الوطين يف 

  :اإلعالم/ ثالثا

مما ال شك فيه أن اإلعالم ركيزة أساسية يف مسار التطور والتنمية، والتقومي الذي 
تنتهجه األنظمة السياسية بغية مواكبة التقدم احلاصل من حوهلا، وكذا اإلضطالع مبهمة منح 

غري أن هذا الدور ينبغي أن . تكيف مع أزماته ومشاكلهاتمع آليات جديدة تساعده على ال

                                                 
 .64. إبراهيم أمين الدسوقي، مرجع سابق، ص -)1(
مات السياسية رسالة ماجستري يف التنظي" (1999-1989اتمع املدين ودوره يف التنمية السياسية باجلزائر "، هشام عبد الكرمي -)2(

 .93-90. ، ص ص)2006واإلدارية، قسم العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، 
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يعطى له اإلطار القانوين السليم حىت تتحدد الصالحيات وترسم له اآلفاق من أجل عمل 
  .إعالمي رشيد

وتطور مستمر، فربغم أن وقد خضعت التجربة اإلعالمية اجلزائرية ملرحلية متباينة، 
رية يف ذلك، إال أن هذا يتم مع التعامل الصارم املشرع أعطى احلق للتعددية اإلعالمية واحل

إزاءها، زيادة إىل فتح اال للصحف دون الوسائل اإلعالمية األخرى اليت بقيت يف يد 
  .احلكومة

 1990وقد تعرضت املؤسسة اإلعالمية لتحوالت أوهلا صدور قانون اإلعالم يف 
م وتكوين الس األعلى لإلعالم الذي أعطى آفاقا كبرية لإلعالم خاصة إلغاء وزارة اإلعال

الذي متيز باإلستقاللية التامة، فانعكس ذلك على الوضع خاصة أن عدد ، 1990يف جويلية 
  .103الصحف بلغ 

، اليت 1992تأثر اإلعالم بإلغاء املسار اإلنتخايب وإعالن حالة الطوارئ يف فيفري
يزت هذه الفترة بضبط صارم وقد مت. قيدت احلريات وألغت أي ضمانات لإلعالم وممارسته

للعمل الصحفي خاصة إن تعلق األمر مبواضيع أمنية، إىل حد منع إصدار العديد من 
  .الصحف، ووصل احلد إىل اإلعتقال واحلظر

، حيث snjأعلن عن تأسيس النقابة الوطنية للصحفيني  1998جويلية  04ويف 
ناقشة مشروع قانون اإلعالم على خلفية عدم م 1999نوفمرب  25عقدت مؤمترها األول يف 

  .)1( 1999من قبل الس الشعيب الوطين لظروف تتعلق باإلنتخابات الرئاسية لعام 

وذا يظل اإلعالم يف اجلزائر مكبال وقيد تأويالت السلطة، رغم بروز جانب من 
 احلرية مؤخرا، هلذا فإنه ال بد من وجود قانون حيمي حرية الصحافة ومينع تدخل السلطة يف

  . شؤوا، وهذا يف سبيل تطوير هذه املؤسسة املهمة واحليوية من مؤسسات اتمع املدين

  

  

                                                 
.114. عبد اللطيف باري، مرجع سابق، ص –)  1 ) 
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سياسة االستعمار الفرنسي حنو حمو اهلوية وديد األمن : املبحث الثاين

  .اهلويايت يف اجلزائر

لقد اختذ االستعمار منذ دخوله أرض اجلزائر أسلوبا ينم عن طبيعة تعامله مع 
التفقري، : سيما اجلزائر منها، حيث عمل على نشر سياسة رباعية تتمثل يفمستعمراته ال

التجويع، التجهيل، والتجنيس، وذلك بغية متييع الفرد اجلزائري وسلبه شعوره بالوطنية، 
واختذها بذلك سبيال للقضاء على اهلوية اجلزائرية، ومن مثة، مل تعد اجلزائر مهددة يف سلب 

ضها فقط، بل أصبحت مهددة بأرذل أنواع اإليار البشري، أال وهو أمواهلا، وال يف ب أر
فما هي إذن السياسة الفرنسية . نسيان األصل، والتنكر للجنس واإلنتساب للعدو الفرنسي

املتبعة باجلزائر، واليت تسعى فرنسا الوصول من خالهلا إىل األهداف السالفة الذكر؟، وما 
  .اجلزائرية؟ هي ردود خمتلف التنظيمات الشعبية

  .السياسة الفرنسية املتبعة: املطلب األول

لقد انتهج االستعمار الفرنسي منذ دخوله اجلزائر خطة حمكمة، ال يهدف من 
خالهلا إىل اإلستيالء على األرض اجلزائرية وخرياا االقتصادية فحسب، بل كان يرمي إىل 

م من خالل حمو مقومات أبعد من ذلك، وهو القضاء على الكيان اجلزائري، الذي يت
  .الشخصية اجلزائرية، ومن مثة القضاء على هويتها وبذورها األصلية

ولقد اتبع يف ذلك سياسة تضم مجيع ااالت احلياتية، االقتصادية، السياسية، 
االجتماعية والثقافية، وقد سن لذلك قوانني تعمل على هضم الكيان اجلزائري، واتبع وسائل 

أجل جتسيد هذه السياسة، فعمد إىل عناصر اهلوية اجلزائرية بالطمس عديدة وخمتلفة من 
والتشويه، فاستهدف اللغة العربية عن طريق سياسة الفرنسة، مث سعى حنو حمو الدين 
اإلسالمي عن طريق سياسة التنصري ونشر الديانة املسيحية، كما عمل على سلخ اتمع 

دار قانون التجنيس واإلدماج الكلي، وكل هذا اجلزائري من جنسيته األصلية، واحتوائه بإص
ألجل ديد أمن الشعب اجلزائري، فيما ميس باجلانب اهلويايت منه، حيث عمد إىل احلياة 
االقتصادية دف حماربة الشخصية اجلزائرية، فحرم الفالح اجلزائري من أرضه وخرياا، 

عامل اجلزائري جمرد عامل ذليل، فصادرها ومنحها لألوريب الذي استوىل عليها، وجعل من ال
حيث أصبح سكان الريف يعانون البؤس والفقر، ويهاجرون بأعداد كبرية إما إىل مدن 



 123 

إضافة إىل زراعة األراضي، . اجلزائر، وإما إىل فرنسا، طلبا للعمل من أجل لقمة العيش
املنتوج، وهذا  وتصدير املنتوج إىل السوق األوربية، مع احلاجة املاسة للشعب اجلزائري هلذا

سعيا إىل نشر اجلوع، والتحكم يف السوق الداخلية واخلارجية للجزائر، ويف هذا قضاء 
  .وحتطيم القتصاد البالد الذي يعين القضاء على األسس األخرى املرتبطة به

ولقد نتج عن هذه السياسة الشاملة تدهور اجتماعي، وهي النتيجة احلتمية هلا ال 
اجلزائريني، اجلهل والفقر والبؤس وخمتلف األمراض وبشكل واسع،  حمالة، حيث انتشر بني

مما جيعل الفرد اجلزائري ال يفكر إال يف حالته املزرية، ومن مثة يسهل على املستعمر سلب 
مقومات هويته، وبلوغ كيانه دون أدىن جهد، مستهدفا بذلك بلوغ ثالثة أهداف رئيسية، 

  :مبينة يف العناصر التالية

  :)∗∗∗∗(الفرنسة سياسة -1

لقد كانت الفرنسة من أوىل الوسائل واألهداف اليت أراد االستعمار الفرنسي 
تطبيقها على اجلزائريني، لكنه جعل من التعليم وسيلته األساسية يف ذلك، فمن خالله يتمكن 

وتستهدف هذه . من السيطرة على الفرد اجلزائري، ويسهل بالتايل سلب معامل هويته
ولة اجلزائرية، بالصبغة الفرنسية، وقطعها عن كل أواصل الربط مباضيها السياسة صبغ الد

وتارخيها العريب وانتمائها إىل احلضارة العربية اإلسالمية، فتنشأ بذلك أجيال ممسوخة عن أي 
  .انتماء سوى حاضرها املزيف

وقد عمل االستعمار الفرنسي على القضاء على مقومات الشعب اجلزائري الثقافية، 
أما املدارس اليت مسح . ق املدارس وتابع املعلمني، وبذلك حرم اجلزائريون من نور العلمفأغل

هلا باالستمرار يف عملها، فقد منعها من تدريس تاريخ اجلزائر وجغرافيتها، كما منع تدريس 
  .)1(أبواب اجلهاد من الفقه اإلسالمي

                                                 
إحالل اللغة الفرنسية حمل اللغة العربية يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية، حىت يصبح اتمع اجلزائري فرنسي : يقصد بالفرنسة -) ∗(

 .الثقافة، وينقطع بذلك عن تارخيه، ويفقد مقومات شخصيته القومية تدرجييا، ويذوب يف بوتقة األمة الفرنسيةاللسان و
دور الزوايا : "ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين حول" (دور الطرق الصوفية يف احملافظة على اهلوية الوطنية"عبد القادر خليفي،  -)1(

 .95. ، ص)2005ماي  26-25، اجلزائر، وهران، "إبان املقاومة والثورة التحريرية
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الرمسية منتشرة يف لقد انقلبت األوضاع رأسا على عقب، فبعد أن كانت املدارس  
كل قرية ومدينة يؤطرها رجال أكفاء، فقد استطاعت ثقافة املستعمر أن تغزو مراكز الثقافة 
القومية، وأن تقصيها من املدارس واجلامعات، مث بدأت تشوهها يف عقول املواطنني، ليقتدوا 

ا لتقلد وقد جعل املستعمر من اللغة الفرنسية شرط. باملستعمر، فيأخذوا ثقافته ونظمه
الوظائف واحلصول على لقمة العيش، بينما أصبحت اللغة العربية، لغة أجنبية ال تفيد يف 

، بأن وضع التعليم يف اجلزائر كان 1834ويعترف أحد اجلنراالت الفرنسيني عام . شيء
كل اجلزائريني تقريبا يعرفون الكتابة والقراءة، إذ تنتشر "جيدا قبل التواجد الفرنسي، وأن 

كان أكثر  - على األقل –أن التعليم اإلبتدائي "و". ارس يف أغلبية القرى والدواويراملد
املسؤول عن التعليم العمومي يف  –ويقول ديشي . )1("انتشارا مما كان عليه يف فرنسا

كانت املدارس باجلزائر واملدن الداخلية وحىت يف أوساط القبائل كثرية وجمهزة :"-اجلزائر
ملخطوطات، ففي اجلزائر هناك مدرسة بكل مسجد، جيري التعليم بشكل جيد وزاخرة با

فيها جمانيا، ويتقاضى أساتذا أجورهم من واردات املسجد، وكان من بني مدرسيها أساتذة 
  .)2("المعون تنجذب إىل دروسهم عرب القبائل

وقد فرضت اللغة الفرنسية يف اإلدارة، واحمليط، وأجهزة اإلعالم، فأصبحت هي 
الرمسية يف اإلدارة، والوحيدة يف كتابة أمساء احملالت والشوارع واملدن وكل املرافق اللغة 

العامة، واستبدلت معظم األمساء العربية للشوارع واملدن بأمساء لقادة الغزو العسكري 
وألعالم الفكر واألدب الفرنسي ...بيجو، كلوزيل، الفيجري،: والفكري للجزائر، أمثال

وكانت دف سياسة الفرنسة من وراء ... تور هيجو، المارتني، ديكارت، فيك: أمثال
ذلك، إىل جعل البيئة الثقافية اجلزائرية قطعة من البيئة الثقافية الفرنسية، حىت يكون لفرنسة 

ونذكر من القرارات اليت أصدرا . التعليم سند من فرنسة اإلدارة واحمليط االجتماعي
إن لغتنا هي اللغة : "الذي يقول نصه 1849ة، قرار السلطات لفرنسة اإلدارة اجلزائري

احلاكمة، فإن قضاءنا املدين والعقايب يصدر أحكامه على العرب الذين يقفون يف ساحته ذه 
اللغة، وذه اللغة جيب أن تكتب مجيع العقود، وليس لنا أن نتنازل عن حقوق لغتنا، فإن 

                                                 
 .95.نفس املرجع السابق، ص -)1(
منشورات دحلب، : اجلزائر( البدائل -الوسائل -األهداف -اخللفيات: فرنسا واألطروحة الرببرية يف اجلزائرأمحد بن نعمان، . د -)1( 

  .84 -83. ، ص ص)1990
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يء هو السعي وراء جعل اللغة الفرنسية دارجة أهم األمور اليت ينبغي أن يعتين ا قبل كل ش
وعامة بني اجلزائريني الذين عقدنا العزم على استمالتهم إلينا، وإدماجهم فينا، وجعلهم 

  .)1("فرنسيني

وعلى الرغم من هذه األساليب املختلفة اليت اتبعتها السياسة االستعمارية يف فرنسة 
قيقها ملا كانت تصبو إليه، فلم حتتوي الشعب اجلزائري، إال أنه ما يالحظ هو عدم حت

سياستها هذه الشعب اجلزائري برمته، بل كان يقظا حمافظا على مقومات هويته، ومل تؤثر 
، وهم من تثقفوا "النخبة"هذه السياسة إال يف ثلة قليلة جدا من اجلزائريني، أطلق عليهم اسم 

نسية، فأصبحوا دعاة متحمسني لفرنسة بالثقافة الفرنسية وتشبعوا ا وانبهروا باحلضارة الفر
التعليم واإلدارة وباقي ااالت األخرى، وبذلك فقد شكلوا طبقة موالية لفرنسا تسعى 

  .لتحقيق سياستها الرامية هلدم الشخصية اجلزائرية

  :سياسة التنصري -2

حماولة : "واملقصود ذه السياسة اليت انتهجتها فرنسا منذ دخول أرض اجلزائر هو
راج اجلزائريني من دينهم اإلسالمي وتنصريهم كي يصبحوا مسيحيني حيملون عقيدة إخ

وهذا . )2("احملتل لبالدهم، كما يعين إحالل الديانة املسيحية حمل الديانة اإلسالمية يف اجلزائر
  .دف القضاء على مقوم أساسي آخر من مقومات اهلوية، وهو اإلسالم

منذ بداية احتالهلا للجزائر، حيث صرح  وقد أعلنت فرنسا عن هذه السياسة
آخر أيام اإلسالم قد : "وأكد على أن 1832سكرتري احلاكم العام الفرنسي للجزائر سنة 

دنت، ويف خالل عشرين عاما لن يكون للجزائر إله غري املسيح، وحنن إذا أمكننا أن نشك 
أا قد ضاعت من يف أن هذه األرض متلكها فرنسا، فال ميكننا أن نشك على أي حال ب

  .)3("اإلسالم إىل األبد

                                                 
 .86. املرجع نفسه، ص -)1(
رسالة ماجستري " (-حممد البشري اإلبراهيمي منوذجا -إشكالية اهلوية يف فكر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"، شهيدة لعموري -)2(

 .36. ، ص)2006يف الفلسفة، قسم الفلسفة، جامعة اجلزائر، 
 .37. نفس املرجع السابق، ص -)3(
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وإذا كانت سياسة التنصري وسيلة للفرنسة، وهدفا من أهداف االستعمار الفرنسي 
يف اجلزائر، فلم يكن تطبيقها بالشيء اهلني يف جمتمع خال من الطوائف الدينية متمسكا 

ق عديدة لبلوغ باإلسالم كاتمع اجلزائري، ولذلك عمدت اإلدارة االستعمارية إىل طر
  :اهلدف منها

تكثيف نشاط اإلرساليات الدينية املسيحية اليت تتوافد على القطر اجلزائري : أوال
وأظهرت نشاطا ... حتت خمتلف األشكال واألمساء، من هيئات تعليمية، ومجعيات خريية، 

باملساعدات  يف ميادين اخلدمات االجتماعية، وتغلغلت يف املناطق األكثر فقرا، إلغراء األهايل
  .املادية، واستدراجهم إىل الدين اجلديد

وقد جلبت فرنسا العديد من القساوسة الفرنسيني إىل منطقة القبائل، وقد ارتدوا ما 
، وعرفوا باآلباء البيض، وراحوا ينشرون بني الناس "بالربنس األبيض"يعرف يف بالد القبائل 

اء على العرق الرببري، وبأن العرب هم األميني والبسطاء أن اإلسالم هو السبب يف القض
الذين دمروا لغتهم وعبثوا مبقدرام، وكذلك، بأن عنصرهم آري، وهو نفس العنصر العرقي 

  .)1(الذي تنتمي إليه أوربا وفرنسا الكاثوليكية

ويتم ذلك بإغراء األطفال، خاصة اليتامى : التركيز على تنصري األطفال: ثانيا
وقد نشط اآلباء البيض . ل، جللبهم وتنشئتهم على الديانة املسيحيةواملشردين، بشىت الوسائ

ملجأ ابن : "يف اصطياد هؤالء األطفال ومجعهم يف مالجئ أنشئت هلذا الغرض، منها
  .طفل 250واليت كانت تضم حوايل ... ، "القديس ميشال"و" عكنون

ناجمه يف مقدمة بر" الكاردينال الفيجري"وجدير بالذكر أن ندرج ما قاله  
علينا أن جنعل من األرض اجلزائرية مهدا لدولة عظيمة : "1867التنصريي الذي أعده سنة 

وقد ". مسيحية، أعين بذلك فرنسا أخرى، يسودها اإلجنيل دينا وعقيدة، فهذه هي آية اهللا
الذي قال يف تصريح له ) املاريشال بيجو(سكرتري ) لوفيبو(سار بذلك الفيجري يف خط 

                                                 
  .13/07/2009: ، مت تصفح املوقع يوم"؟زائرمن يقف وراء التنصري يف منطقة القبائل يف اجل"جنيب أبو زكريا،  -)1(

<www.alarabnews.com/alshaab/gif>. 



 127 

العرب ال يقبلون فرنسا، إال إذا أصبحوا فرنسيني، ولن يصبحوا فرنسيني " :أن 1838سنة 
  .)1("إال إذا أصبحوا مسيحيني

  :سياسة التجنيس واإلدماج الكلي -3

يعترب اإلدماج األساس الثالث الذي قامت عليه السياسة الفرنسية يف اجلزائر، من 
، وسلب مقوماا من دين، جنس أجل سلخ الشخصية اجلزائرية وإذابتها يف الكيان الفرنسي

ربط اجلزائر سياسيا وإداريا بفرنسا، وهضمها ثقافيا وروحيا ولغويا يف "ويعين اإلدماج . ولغة
جعل اجلزائريني سياسيا : "كما يعرف اإلدماج من الناحية السياسية بأنه". القومية الفرنسية

رنسية اليت يتمتع ا الفرنسيون واقتصاديا واجتماعيا فرنسيني يتمتعون باحلقوق السياسية الف
داخل بالدهم وخارجها ويتلقون التعليم الذي يتلقونه، ويرقون إىل الوظائف العامة بالطرق 

  ".ذاا اليت ختوهلا القوانني الفرنسية للفرنسيني، كما أن هلم نفس امليزات االجتماعية

الداخل، أي إفراغ للجزائري من :" وعلى هذا األساس تتمثل حقيقة اإلدماج يف
التخلي عن دينه اإلسالمي وعن لغته العربية، واإلحتفاظ بنمط معيشته ولباسه، وتبين دين 

فهذه السياسة الفرنسية ما جاءت إال لسلخ اجلزائري من . )2("املستعمر ولغته وعاداته
جنسيته العربية األصلية، وحمو ثوابت هويته املميزة له، السيما وأن التجنيس يعتمد على 

تخلي عن أحكام الشريعة اإلسالمية، الذي يعين اإلرتداد يف الدين وتقبل أحكام القانون ال
  .املدين الفرنسي، وهي الغاية اليت تصبو إىل حتقيقها هذه السياسة

مث إن اإلدماج ما جاء للتسوية بني اجلزائريني والفرنسيني، وإمنا من أجل إدماج 
لتركيز هذه السياسة الفرنسية على منطقة القبائل اجلزائر األرض وإحلاقها بفرنسا، ونتيجة 

من فرنسة وتنصري، فمن الطبيعي أن تسعى إىل إقناع سكان هذه املناطق بضرورة تقبل 
التجنيس والتخلي عن املقومات األساسية، واليت أمهها اجلنسية اجلزائرية، ومن مثة إدماجهم 

  .يف املدنية الفرنسية

                                                 
.    ، مرجع سابق، ص ص"البدائل -الوسائل -هدافاأل -اخللفيات: فرنسا واألطروحة الرببرية يف اجلزائر"أمحد بن نعمان، . د -)1(

90-92. 
 .40. شهيدة لعموري، مرجع سابق، ص -)2(
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فرنسة، : االستعمارية اليت قامت على أساس وعلى الرغم من أن سياسة فرنسا
اللغة العربية، الدين : تنصري وإدماج الشعب اجلزائري يف فرنسا، وحمو مقوماته األساسية

اإلسالمي، والوطنية اجلزائرية، فإا مل حتقق ما كانت تصبوا إليه، بإستثناء جمموعة من 
ما ميكن اعتباره جناحا جزئيا،  الشباب اجلزائريني، الذين استجابوا هلذه السياسة، وهو

وتسعى هذه الفئة إىل إقناع بقية الشعب اجلزائري بالتجنيس باجلنسية اجلزائرية واإلندماج يف 
، "فرحات عباس"فرنسا، هذا ألنه ال وطن آخر هلم سوى فرنسا، وهذا ما جاء على لسان 

أين اكتشف القومية  لو: "الذي خيص دوافع رغبته يف التجنيس واإلدماج يف فرنسا مبا يلي
اجلزائرية لكنت من القوميني وملا خجلت من ذلك، فالرجال الذين ماتوا من أجل مثُلهم 
الوطنية مكرمون حمترمون، وال تساوي حيايت أكثر من حيام، ومع ذلك فلن أموت من 
أجل وطن جزائري، ألن ذلك الوطن ليس له وجود، ولقد سألت التاريخ وسألت األحياء 

ولقد استبعدنا . ات وزرت املقابر، فلم حيدثين أحد عنه، وال ميكن البناء على اهلواءواألمو
  .)1("مجيعا هذه األوهام لنربط ائيا مستقبلنا مبا حققته فرنسا هلذه البالد

مما سبق، فإذا كانت فرنسا قد استهدفت من سياستها هذه، من فرنسة، تنصري  
ا يف احلضارة الفرنسية، فإا مل حتقق النجاح الذي وإدماج، حمو الشخصية اجلزائرية وذوبا

كانت تصبوا إليه، ذلك أن الشعب اجلزائري، وحىت شيوخ القبائل، نددوا كلهم ذه 
السياسة ورفضوها رفضا قاطعا، حماولني بث روح اليقظة يف أبناء اجلزائر، كل على طريقته 

  .ايناخلاصة، وهذا ما سنتعرض له بالتفصيل يف املطلب الث

  .ردود فعل تنظيمات اتمع املدين: املطلب الثاين

كان هدف االستعمار الفرنسي، العمل على تدمري النسق اتمعي، وطمس معامل 
الشخصية الوطنية، واجتثاث مقومات الشعب وتغريبه عن مرجعياته التارخيية، سعيا منه إىل 

  .طمس اهلوية الوطنية اجلزائرية

، وظهور احلركات التحررية العاملية، وانتشار مفهوم احلرية 20لكن مع بداية القرن 
والتحرر، تولد لدى اجلزائريني وعي الدفاع عن مالمح هويتهم، ولقد بزغت يف اجلزائر نور 

                                                 
. ، ص ص)1997دار الغرب اإلسالمي، : بريوت( 1.، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  عمار بوحوش،. د -)1(

246-247. 
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حركة وطنية إصالحية، وكذا ظهور مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وخمتلف التنظيمات 
  :األخرى كما يلي

نعين باحلركة الوطنية، حركة سياسية غري إصالحية  :زائريةاحلركة الوطنية اجل -1
يف نطاق بلد غري مستقل، تدعمها اجلماهري، وهدفها األساسي احلفاظ على الشخصية 
السياسية واملعنوية والروحية هلذا البلد، تلك الشخصية اليت بدوا الميكن أن يكون هناك 

  .  إستقالل سياسي أصيل

الشاب :" حتت إسم 1912ركة إندماجية سنة وقد بزغت يف اجلزائر ح
مرسوم التجنيد  1912فيفري  3، تلتها إصدار فرنسا يف "le    jeune algerienاجلزائري،
 مرحلة الثالثينات يف اجلزائر املستعمرة نشاطا سياسيا مكثفا مثلته عرفتوقد  .اإلجباري

مع وصول اجلبهة  ة خاصةخمتلف التشكيالت السياسية القائمة آنذاك بنشاطاا املتعدد
واليت جاءت نتيجة تكتل اليسار الفرنسي  -،1936جوان  5يف  الشعبية للحكم يف فرنسا

، - والشيوعيني، ومت تعيني ليون بلوم رئيسا للحكومة، وموريس فيوليت حاكم عام للجزائر
دت ألول انفتاحا على مطالب الطبقة السياسية اجلزائرية اليت توح وإظهارها يف بداية أمرها

باملؤمتر  عرف هذا االجتماعو 1936تارخيي عقد بالعاصمة يف شهر جوان يف اجتماع  مرة
  .اجلزائري، والذي جاء ألجل تدعيم اجلبهة الشعبية، وإنعقد يومان بعد إنتصارها اإلسالمي

إنشاء ) حركة االنتصار للحريات الدميقراطية(قرر حزب الشعب اجلزائري وقد 
، هذه املنظمة اليت يعود هلا الفضل يف توىل اإلعداد للعمل الثوريرية تمنظمة شبه عسكرية س

اليت استطاعت أن متنح للجزائر و للجزائريني مجيعا أكرب هدية و ،ثورة نوفمرب املباركةتفجري 
و هو احللم و ، دي به دعاة االجتاه االستقاليلو أروعها هي االستقالل التام الذي كان ينا

  .ي عايش االستعمارود كل جزائراألمل الذي كان يرا

ويف سبيل محل الشعب اجلزائري على اإلعتقاد بأن اجلزائريني املتغربني املولعني 
باجلدل، والشيوعيني اجلزائريني قد إنضموا إىل التحالفات اليت تريد مجعية العلماء املسلمني 

املؤمتر " إليه إسمإنشاءها، فقد قرر فرحات عباس وإبن باديس أن يطلقا على احللف املشار 
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وقد قرر أصحاب فكرة هذا املؤمتر، فضال عن ذلك أنه من األنسب ". اإلسالمي اجلزائري
  .)1(أن تتوىل مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مهمة الدعوة إىل هذا املؤمتر

 سينما باجلزائر العاصمة بقاعة 1936جوان  07املؤمتر اإلسالمي يوم  انعقدوقد 
  .خارجياو حبي باب الوادي يف ظل ظروف مميزة داخليا )األطلس حاليا( املاجستيك

  :داخليا -1

  .1931تأسيس مجعية العلماء املسلمني سنة  -

بروز دور فيدرالية املنتخبني املسلمني اجلزائريني، وجناحها يف اإلنتخابات البلدية  -
  .1934لعام 

  .1936تأسيس احلزب الشيوعي اجلزائري سنة  -

، نتيجة فرحات عباس، الذي 1936مجعية العلماء املسلمني منذ إحنراف  -
إستطاع إقناع ابن باديس وأعضاء مجعية العلماء املسلمني، بأن فرنسا ليست عدونا، ولكن 

  .أعداءنا هم املستوطنون، وإذا أردنا التخلص منهم حقيقة، البد من التحالف مع فرنسا

شاريع إصالحية منها مشروع بلوم وصول اجلبهة الشعبية إىل احلكم وطرحها مل -
ألف اجلنسية الفرنسية، بدون إجبارهم على  30إىل  25، الذي ينص على منح من فيوليت

  .التخلي عن أحواهلم الشخصية

  : خارجيا -2

 مؤمتر ،1926سنة  مؤمتر اخلالفة بالقاهرة: انعقاد عدة مؤمترات إسالمية مثل -
  .1931يف  اإلسالمي بالقدس املؤمترو، 1935عام  مسلمي أوربا جبنيف

رك يف اش مشاركة بعض اجلزائريني يف هذه املؤمترات مثل إبراهيم أطفيش الذي -
  .املؤمتر اإلسالمي بالقدس

لالهتمام  تأثري أفكار األمري شكيب أرسالن الذي كان يدعو مجيع املسلمني -
  .)1(ون األمة اإلسالمية و الدفاع عنهابشؤ

                                                 
  (1)- رابح بلعيد،" احلركة الوطنية اجلزائرية"، رسالة األطلس، 11-17 نوفمرب، 1996، ص. 11.
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نتدبون اتمعون، هي إنتخاب بن جلول رئيسا للمؤمتر، وكان أول خطوة اختذها امل
ميثاق :" وأصبح بن باديس األب الروحي هلذه اهليئة، وبعد ذلك أقر اتمعون ما أمسوه

  :)2(بنود، أخطرها البند الثاين 6والذي يتكون من "مطالب الشعب اإلسالمي اجلزائري

  .إلغاء كل القوانني اإلستثنائية-1

إىل فرنسا دون قيد أو شرط، مع إلغاء التنظيمات اخلاصة باجلزائر ضم اجلزائر  -2
 .مثل احلكومة العامة، واملأموريات املالية، والبلديات املختلطة

اإلبقاء على األحوال الشخصية للمسلمني، مع إصالح اإلدارة القضائية -3 
  اإلسالمية

  .ء صندوق للبطالةالتعليم اإللزامي، تطوير املؤسسات، إنشا: مطالب إجتماعية -4

توزيع معونات امليزانية على كل األمناط اإلقتصادية، إنشاء : مطالب إقتصادية -5
  ...مجعيات تعاونية فالحية،

  ...العفو العام، حق كل ناخب يف اإلقتراع،: مطالب سياسية -6

وبذلك، فقد شكل بن جلول، الشيوعيون، ومجعية العلماء املسلمني، حتالفا ثالثيا 
الشديد لوطنه مصايل احلاج  غري أن حب.  احلاج، وحزبه جنم مشال إفريقياضد مصايل

وشعبه، جعاله يضحي بالغايل والنفيس يف وجه األعداء، الذين تبني أم ليسوا من اخلارج 
على يطالب صراحة باستقالل اجلزائر، ووأصبح بذلك . فقط، وإمنا من الداخل كذلك

مل يدع لالندماج أبدا، كان دى ميوالت الوالء ويسبق له أن أبمل  ،خالف فرحات عباس
،كما وميثل مصايل احلاج أحد راديكاليا يف مطالبه منذ جنم مشال إفريقيا يف العشرينيات

أقطاب التيار الوطين الشعيب، الذي كان يطالب باإلستقالل التام عن فرنسا، رافعا بذلك 
القرآن قانوننا، العربية لغتنا، اجلزائر بلدنا، نبينا، اإلسالم ديننا،  -ص -اهللا ربنا، حممد: شعار

 2فلقد أعلن مصايل احلاج، وبكل شجاعة يف خطاب . اإلحتاد قوتنا، واإلستقالل مرادنا
" التام للمشروع اإلندماجي، أو ما يسمى مبشروع  عن رفضه أوت مبلعب بلوزداد اليوم،

                                                                                                                                               
.52. شهيدة لعموري، مرجع سابق، ص -) 1 ) 

.11. رابح بلعيد، مرجع سابق، ص - )2(  
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هذه األرض أرضنا، ولن :" ، وصرخ بأعلى صوته، وهو ميسك حبفنة من تراب"بلوم فيوليت
  ".نبيعها ألحد

منه نستنتج أن الظروف اليت مر ا الشعب اجلزائري أعطت رجاال وقفوا يف وجه و
اال العسكري قادة يف رواد يف جمال الفكر وفأعطت  ،املستعمر بشىت الوسائل املمكنة

جه حلف وقفوا يف يات العسكرية الغربية، وجنراالته املتخرجني من الكلحريوا املستعمر و
فكرها و الفكر حافظوا على انتماء األمةه احملنة روادا يف ذوأعطت ه .مشال األطلس برمته

طمس كل معامل الشخصية ية وحضارا من احلملة الشرسة لتغريب الشخصية الوطنو
  .اإلسالمية

  : مجعية العلماء املسلمني  -2

منظمة وطنية قادت حركة النضال أهم  )∗∗∗∗(تعترب مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
من أجل مناهضة السياسة االستعمارية، فقد اجتهت منذ البداية إىل غرس بذور الروح 
الوطنية يف نفوس الشباب اجلزائري وتعليمهم بلغة آبائهم وأجدادهم وتعريفهم بالتراث 

اهلا كمنظمة ويف الواقع، فإن مجعية العلماء املسلمني قد انطلقت يف أعم. العريب اإلسالمي
فقد كانت جهودها . تعليمية ذات أهداف حمددة تشتغل يف إطار دولة استعمارية عمالقة

  :وأعماهلا احلضارية دف إىل

إحياء الدين اإلسالمي وتطهريه من الشوائب اليت علقت به خالل القرون  -1
  .األخرية

  .العمل من أجل بعث وتطوير الثقافة العربية اإلسالمية -2

  .لتوحيد أبناء الشعب اجلزائري حتت راية العروبة واإلسالم السعي -3

  .توعية الشباب اجلزائري بالشخصية اجلزائرية ويئته للنضال يف املستقبل -4

  .)1(نشر تعليم عريب مستوحى من الوحدة العربية اإلسالمية -5
                                                 

، بنادي الترقي باجلزائر العاصمة، على يد جمموعة من علماء اجلزائر، يزيدون 1931ماي  5هي مجعية ثقافية إصالحية تأسست يف  -) ∗(
عامل، قدموا من كافة القطر يف الذكرى املئوية لالحتالل الفرنسي للجزائر، واحتفال  100عاملا، ويقول البعض أم أكثر من  74عن 

 ...عبد احلميد بن باديس، حممد البشري اإلبراهيمي، الطيب العقيب، مبارك امليلي، العريب التبسي، : ا، من روادها الكبار الفرنسيني
 .246. عمار بوحوش، مرجع سابق، ص -)1(
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األصلية  وقد بذلت اجلمعية جهودا جبارة يف احملافظة على اللغة العربية، كوا اللغة
للمجتمع اجلزائري، اليت تعرب عن جنسيته وقوميته العربية، سعيا إىل نفي كل اآلراء 

  .واالعتقادات الفرنسية اليت تعترب اللغة العربية لغة أجنبية

ويف إطار رد اجلمعية على سياسة الفرنسة، فقد تقدمت جبملة من املطالب إىل 
إلغاء مجيع القرارات السابقة املتعلقة :  متثلت يفحكومة اإلحتالل، فيما يتعلق بالتعليم العريب

بالتعليم إلغاء صرحيا، ووضع قانون صريح، يقرر حرية التعليم العريب، وعدم تقييده بشيء، 
مع إعطاء احلق جلمعية العلماء املسلمني وبقية اجلمعيات األخرى يف إنشاء ما تشاء من 

تواجه عمليات تعطيل مهما كانت  املدارس واختيار املعلمني الذين تشاؤهم دون أن
  .)1(األسباب

ومن مثة فقد سعت مجعية العلماء إىل بناء املدارس، ألم أدركوا حقيقة هامة، وهي 
أنه كلما زاد عدد املثقفني، اشتدت الدعوة إىل املطالبة باإلستقالل، حيث أن للمدرسة دور 

، 1936ففي اية . يف النفوس فعال يف يقظة الشعب اجلزائري، ويف ترسيخ مفاهيم الوطنية
وصل العدد إىل  1953مدرسة حرة يف اجلزائر، ويف  136متكنت مجعية العلماء من تأسيس 

 ...مدرسة تضم مخسني ألفا من بنني وبنات يدرسون مبادئ العربية، وعلوم الدين،  150

  .هذا باإلضافة إىل مشروع حمو األمية، حيث مشلت حوايل سبعمائة ألف أمي )2(

إىل جانب املدارس فقد سعى العلماء إىل اختاذ وسائل أخرى متنوعة يف توعية و
، بإنشاء 1925الشعب وتثقيفه، ومن بينها تأسيس صحافة راقية، كانت بدايتها يف سنة 

جريدة املنتقد، لكنها سرعان ما عطلت من طرف اإلدارة الفرنسية، بسبب هلجتها 
س جريدة الشهاب، واليت متيزت بطابعها الديين اإلنتقادية، ويف نفس السنة أسس بن بادي

  .)3(1939واحملارب، وقد حافظت على وجودها حىت سنة 

أسست اجلمعية جريدة البصائر، واليت أصبحت لساا الرمسي،  1935ويف سنة 
  .تكافح من أجل إحياء اللغة العربية، وإحياء جمد الدين اإلسالمي

                                                 
 .47. شهيدة لعموري، مرجع سابق، ص -)1(
 .50. املرجع نفسه، ص -)2(

, tome2, 1954)-lgérie contemporaine (1871Histoire de l’aCharle Robert Ageron,  -)3(
1ere édition, presses universitaires de France, paris, 1977, p. 582. 
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ذت مجعية العلماء من اجلوامع واملساجد هذا إىل جانب املدارس والصحف، فقد اخت
أماكن للتربية والتعليم وبعث الثقافة العربية اإلسالمية باجلزائر، فهي باإلضافة لكوا حمال 
للتعبد، فقد كانت حملاربة األمية، وبث فكرة اإلصالح وتوجيه املسلمني، فقد أنشأت 

ئمة الصاحلني واملدرسني النافعني، اجلمعية حنو سبعني مسجدا يف املدن والقرى، وعمرا باأل
  .)1(ألن املساجد العتيقة استولت عليها فرنسا من يوم اإلحتالل

إن هذا اإلنتشار الواسع للمساجد داخل البالد أثار خوف اإلدارة الفرنسية، 
فسارعت إلغالق الكثري منها، ومنعت العلماء من إلقاء الدروس واملواعظ، فبعد أن كان يف 

مسجد ومصلى،  109جامع كبري،  13: حوايل 1830ر العاصمة وحدها سنة مدينة اجلزائ

 9مساجد صغرية،  8جوامع كبرية،  4: سوى 1962مل يبق منها سنة .. زاوية،  12
تعكس هذه األرقام فضاعة وال أخالقية اجلرمية الفرنسية املرتكبة يف حق . )2( !مصليات

التسامح الديين، اليت طاملا تغىن ا  اإلسالم ومعتنقيه باجلزائر، وهو ما يبطل دعوى
  .الفرنسيون

  :لذلك، فيمكن تلخيص أعمال مجعية العلماء املسلمني يف بنود مثانية كالتايل

تنظيم محلة جارفة على البدع واخلرافات والضالل يف الدين، بواسطة اخلطب  -1
عامة واخلاصة، واحملاضرات، ودروس الوعظ واإلرشاد، يف املساجد واألندية، واألماكن ال

  .حىت يف األسواق، واملقاالت يف اجلرائد اخلاصة اليت أنشأت لغرض اإلصالح والتوعية

التعجيل يف تعليم الصغار، سواء يف البيوت أو خمتلف األماكن، وذلك رحبا  -2
  .للوقت قبل بناء املدارس

 جتنيد املئات من التالميذ املتخرجني، ودعوة الشبان املتخرجني من جامع -3
  .الزيتونة لتعليم أبناء الشعب

  .العمل على تعميم تعليم الشبان، على النمط الذي بدأ به ابن باديس -4

                                                 
 .221. ، ص)1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : اجلزائر( 2.، طالتعليم القومي والشخصية اجلزائريةتركي رابح،  -)1(
رسالة ماجستري يف تاريخ الثورة، قسم التاريخ، " (1962-1954"ون املعربون والثورة اجلزائرية املثقفون اجلزائري"يوسف قامسي،  -)2(

 .16. ، ص)2001جامعة باتنة، 
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مطالبة احلكومة الفرنسية برفع يدها عن املساجد واملعاهد اليت استولت عليها،  -5
  .وذلك الستخدامها يف تعليم الدين واللغة

  .م احملجوزةمطالبة احلكومة الفرنسية بتسليم أوقاف اإلسال -6

مطالبة احلكومة الفرنسية بإستقالل القضاء اإلسالمي، يف األحوال الشخصية  -7
  .مبدئيا

  .)1(مطالبة احلكومة الفرنسية بعدم التدخل يف تعيني املوظفني الدينيني -8

ونتيجة هلذا النشاط الواضح للجمعية يف نشر التعليم، وتوعية الشعب اجلزائري،  -
فقد تفطنت اإلدارة الفرنسية هلذا الدور . الوطنية يف نفوس الشبابوترسيخها للمفاهيم 

اخلطري الذي تلعبه اجلمعية يف تغيري العقلية اجلزائرية مما جعلها تسارع يف إغالق املدارس 
  .واضطهاد معلميها، واعتبارهم خارقني للقوانني اإلدارية

، أن 1932ة سنة ووضعت نتيجة لذلك قوانني صارمة، فقد قررت اإلدارة الفرنسي
، ومتنع مجعية العلماء املسلمني من فتح أية مدرسة 1892أكتوبر  18تعمل من جديد بقانون 

  .حرة إال مبوافقة السلطات الفرنسية يف اجلزائر

، والذي طلب فيه 1933فيفري  16املؤرخ يف " ميشيل"وكذلك صدور منشور 
نعوا أنصار مجعية العلماء من القيام بأي األمني العام لوالية اجلزائر من مجيع املسؤولني أن مي

  .نشاط ثقايف أو سياسي أو ديين

وخالصة القول، أن مجعية العلماء املسلمني كحركة إصالحية مل تدخر جهدا أو 
وسيلة يف مقاومة االستعمار، واحملافظة على صبغة الشعب اجلزائري اإلسالمية العربية، 

صعوبات والعراقيل الكبرية اليت تلقتها من فناضلت من أجل ذلك سرا وعالنية، رغم ال
  .املستعمر الفرنسي

ونتيجة هلذه السياسة اليت انتهجتها اجلمعية يف مقاومة االستعمار وكل أساليبه، 
وقراراته، كان لزاما عليها أن حتدد معامل الشخصية الوطنية، ومقومات هويتها، والسعي إىل 

                                                 
  .2009ماي  7: ، مت تصفح املوقع يوم"جنم سطع أم أفل... مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، "عماد حسني،  -)1(

<www.Islam online.net/servlet/satellite-Article>. 
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 ذه املقومات، وذلك انطالقا من حتديها حتقيق األمن الذي يؤدي إىل التمسك أكثر
اإلسالم ديننا، العربية لغتنا، "ملعطيات الواقع الذي يعيش تكتال استعماريا، رافعة شعار 

  ".اجلزائر وطننا

  :الزوايا -3

يتفق علماء األنثربولوجيا على وجود خصوصيات يف اجلوانب االجتماعية والثقافية 
ات عن بعضها البعض، وإن ما مييز اتمع اجلزائري من والفكرية واألخالقية، متيز اتمع

خصوصيات تلك املتعلقة باملؤسسات الدينية وعلى رأسها الزوايا، والطرق الدينية اليت كانت 
تعترب املركز الذي تدور حوله كل النشاطات السياسية واالجتماعية والثقافية والدينية على 

ق الصوفية، ورجال الزوايا بالتصدي لالستعمار وقد قام شيوخ الطر. مدار قرون من الزمن
  .)1( ...الطريقة القادرية، الرمحانية، السنوسية والدرقاوية : ومقاومة محالت الغزو، وأمهها

وقد أرجع بعض الكتاب الفرنسيني فشل سياسة الفرنسة يف اجلزائر إىل الزوايا اليت 
يد منها وكانت مبثابة مراكز دينية بقيت منتشرة يف البالد، رغم قضاء االستعمار على العد

واملالحظ أن هذا التحليل صحيح إىل حد بعيد، حيث . )2(وثقافية ومدارس للكبار والصغار
أن العديد من الثورات اليت قامت ضد الفرنسيني، كان يتزعمها مشايخ الزوايا حىت أواخر 

ي الشيخ، ثورة الال األمري عبد القادر، أوالد سيد: ونذكر من هؤالء. القرن التاسع عشر
وقد ... فاطمة نسومر، ثورة املقراين، ثورة الشيخ احلداد، ثورة بومعزة، ثورة بوعمامة، 

كان هؤالء ااهدون، من أبناء تلك الزوايا اليت كانت خترج جنود الدفاع املادي والروحي 
  .ضد املستعمر

ها الثقايف والفكري إن التحليل السوسيولوجي إلبراز مكانة الزوايا اجتماعيا، ودور
يف اتمع اجلزائري طوال فترة تواجد االستعمار الفرنسي، ينبئ عن ذلك الدور الرائد هلا، 
باعتبارها قوة جماهدة ومدافعة عن األرض اجلزائرية، ومعقل للمقاومة الشعبية ضد 

ستوى االستعمار، حيث سعت إىل نشر التعليم العريب، وتطوير الكتاتيب القرآنية للنهوض مب

                                                 
  .14/07/2009: ، مت تصفح املوقع يوم"الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر، تارخيها ونشاطها"صالح مؤيد العقيب،  -)1(

<www.neelwafurat.com/itempage.aspx>. 
  .95. أمحد بن نعمان، مرجع سابق، ص. د -)2(
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اللغة العربية، الذي وصل إىل احلضيض يف تلك اآلونة، نتيجة الطرق العقيمة اليت كانت 
  .تدرس ا اللغة العربية

كما أن جل البحوث اليت أجنزها بعض املختصني املكلفني من قبل السلطة الفرنسية 
 حول دور الزوايا ومكانتها يف اتمع اجلزائري، تكشف أمر خطورا على املصاحل

  .االستعمارية، نظرا لصلتها الوثيقة مبقاومة اجلزائريني للمستعمر

إن هذا االهتمام كان موجها ملعرفة الواقع اإلسالمي يف اجلزائر، ودور الزوايا فيه، 
على اعتبار أن أغلب زعماء املقاومة الوطنية ينتمون إىل هذه املؤسسات الدينية، فكان احملتل 

ددة الوظائف، موجهة ملقاومة غزوه وإمتالك أراضيه، وإن الفرنسي يرى فيها مراكز متع
الغرض من فهم هذه الظاهرة حسب رأيهم يكمن يف السيطرة عليها ومضايقتها للحد من 

  .نشاطها

مل تعد الزاوية مكانا : "هذا األمر قائال"  M. Symmianمارسيل سيميان،"ويؤكد 
ترسم يف ظالم أركاا خمططات  لتعليم القرآن الكرمي فقط، بل أصبحت منبتا للجهاد،

  ".االنتفاضات والثورات

: وصف أتباع الطرق الدينية بـ" Ch. Blousralleشارل بلوسرال، "أما 
امليليشيات املسلحة للدفاع ونشر العقيدة، مستعدة لإلنطالق مبجرد أول إشارة من "

  .)1("قائدها

واملساجد والكتاتيب وعلى غرار املراكز العلمية والدينية األخرى مثل املدارس 
القرآنية املنتشرة يف القرى واملدن اجلزائرية، عملت الزوايا على احلفاظ على املوروث الثقايف 
العريب اإلسالمي، وبفضلها مت انتشار الدين اإلسالمي بتعليم القرآن الكرمي واللغة العربية يف 

، وأداة التواصل االجتماعي، كامل أرجاء الوطن، فاللغة متثل العمود الفقري للحياة الثقافية
كما . وتؤكد على الذات اجلماعية، وعلى الوعي باإلنتماء إىل احلضارة العربية اإلسالمية

سامهت الزوايا يف احلفاظ على مقومات السكان اجلزائريني، وحتصينهم ضد اإلحنراف، 

                                                 
دور الزوايا إبان املقاومة : "ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين حول" (يريةدور الزوايا يف املقاومة والثورة التحر"حممد جماود، . د -)1(

 .155-154. ، ص ص)2005ماي  26-25، اجلزائر، وهران، "والثورة التحريرية
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ا مكنت اتمع وجتنيب التفسخ واإلحنالل واإلندماج يف الثقافة الفرنسية، ثقافة الغالب، كم
  .اجلزائري من احملافظة على أصالته العربية اإلسالمية، وهويته الوطنية طوال فترة االحتالل

من خالل ما سبق، خنلص إىل أن الزوايا متثل فضاء اجتماعيا نظرا ملا تقوم به من 
عادات تأطري اتمع احمللي وتوجيهه يف إطار العالقات االجتماعية احملافظة على التراث وال

والتقاليد املكرسة، نظرا للمكانة العالية اليت حتتلها يف السلم االجتماعي، هذا رغم كل 
املضايقات اليت مارسها االستعمار الفرنسي عليها، وضرب احلصار على نشاطها، دف 
إضعاف مردودها التعليمي والديين، إال أا استمرت يف أداء رسالتها الرامية إىل احلفاظ على 

ونات األساسية للشخصية اجلزائرية، وترسخ الثوابت الوطنية للمجتمع اجلزائري، املك
  .وتكوين وبناء هوية الشعب اجلزائري

  :املؤسسات التربوية وخمتلف النوادي -4

إضافة إىل ما سبق ذكره من مؤسسات اتمع املدين، ودورها يف بناء اهلوية واألمن 
نذكر كذلك العدد الكبري من النوادي ذات الطابع  يف اجلزائر خالل الفترة اإلستعمارية،

العريب اإلسالمي املنتشرة يف بعض ربوع القطر اجلزائري، فكانت خاليا للتكوين التربوي 
والثقايف الوطين وأداة للتأطري اجلماهريي، حىت تلك املسرية من قبل جزائريني مثقفني أو 

  .متعلمني بغري اللغة الوطنية

مل تشكل حاجزا أمام  - م20مع مطلع القرن  –ملة آنذاك فقضية اللغة املستع
وقد أدت هذه . توحيد الرؤية الثقافية، ومن مث توحيد اجلهود ملواجهة االستعمار الفرنسي

النوادي قبل وبعد احلرب العاملية، أدوار ثقافية هامة، وصانت عناصر اهلوية الوطنية، 
والشيوخ، وقد بدأ ظهورها منذ  واجتذبت كثريا من الشباب اجلزائري وحىت الكهول

منتصف القرن التاسع عشر، واتسع نشاطها العملي إىل مطلع القرن العشرين، ومن أشهر 
  :هذه النوادي

، كان هدفه تربية الشعب 1936تأسس بقسنطينة يف عام : نادي صاحل باي -
ى حترير تربية فكرية وتشجيع اهلوايات األدبية والعلمية، ونشر التعليم، واملساعدة عل

  .اجلماهري



 139 

نادي الترقي يف : هذا إضافة إىل العديد من النوادي يف خمتلف أحناء الوطن، مثل
وكانت هذه ... ، نادي الشباب اجلزائري يف تلمسان، نادي اإلقبال جبيجل، العاصمة اجلزائر

النوادي دف إىل حث املواطنني على التأمل والتفكري يف أسباب التخلف، مث البحث عن 
ومن مناذج النوادي األخرى، ما هو مبني يف . ل الرقي والتخلص من خملفات املستعمرسب

  :اجلدول املوايل



 140 

 

 اجلهة واملدينة اسم النادي أو اجلمعية سنة التأسيس

 اجلزائر ومناطقها الترقي - 1927 -

 العاصمة اإلصالح - 1934 -
 تيزي وزو السالم - 1933 -
 البليدة النهضة - 1932 -

 شرق البالد  

 قسنطينة الرجاء+ صاحل باي  - 1936 -

- 1933  باتنة اإلصالح - 

- 1937  جباية الشباب الفين - 

- 1936  قاملة العندليب - 

- 1930  تبسة الشباب املسلمني - 

 غرب البالد  

 وهران الفالح -  1938 -

 تلمسان اجلمعية اإلسالمية - 1937 -

 مستغامن إلسالمياإلحتاد األديب ا - 1930 -

 جنوب البالد  

- 1936  
الكشافة +مجعية إعانة الفقراء -

 اإلسالمية
 بسكرة

- 1936  غرداية اإلصالح - 

- 1937  األغواط األدب - 

املثقفون اجلزائريون املعربون والثورة اجلزائرية "يوسف قامسي، : املصـدر

 ،)2001تاريخ، جامعة باتنة، رسالة ماجستري يف تاريخ الثورة، قسم ال( )"1954-1962(
  .28. ص
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  :هذا إضافة إىل خمتلف اجلمعيات االجتماعية والثقافية، اليت نشري إليها كما يلي

م من شباب جزائري خرجيي املدارس 1894تأسست سنة : اجلمعية الراشدية -1
نتشار الفرنسية اجلزائرية، واستطاعت أن تنشئ فروعا هلا عرب أحناء اجلزائر وحتقق بذلك اإل

  .بسرعة

كان هدف اجلمعية هو مساعدة الشباب اجلزائري على العمل والتفكري، والعيش 
ومن بني الوسائل اليت ارتكزت عليها لتبليغ رسالتها، إلقاء احملاضرات لتوعية . عيشة حديثة

ومن أهم عناوين . الشعب ونشر الثقافة اإلسالمية للحفاظ على الشخصية العربية اإلسالمية
التشريع "، "التضامن واألخوة بني املسلمني: "1907ات اليت نظمتها اجلمعية لعام احملاضر

التنظيم السياسي "، "احلضارة العربية قبل وبعد اإلسالم"، "1832اإلسالمي يف اجلزائر منذ 
  ".لفرنسا

ومن خالل عناوين هذه احملاضرات اليت نظمتها اجلمعية، نالحظ إقحام وإدراج 
  .السياسي والوطين والتركيز على بث وغرس القيم الوطنية والسياسية املواضيع ذات البعد

م، مث أعادت النخبة تنظيمها سنة 1908أنشأت عام : اجلمعية التوفيقية -2
، استطاعت هذه اجلمعية أن تستقطب عددا كبريا من األعضاء، وصل إىل مئيت عضو 1911

هذه اجلمعية الثقافية هم مجع ، هدف "ابن التهامي"خالل سنة واحدة، يرأسها الدكتور 
 .)1(اجلزائريني الذين يرغبون يف تثقيف أنفسهم وتطوير الفكر العلمي واالجتماعي

الصراع حول اهلوية والسعي حنو حتقيق األمن اهلويايت : املبحث الثالث

  .بعد اإلستقالل

، أسهمت يف بلورة ثوابت معينة للهوية ...هناك عدة عوامل تارخيية، حملية، 
الدين اإلسالمي، اللغة العربية، : زائرية، تتمثل هذه الثوابت يف ثالثة حمددات رئيسية هياجل

  .واألمازيغية

                                                 
  .2009أفريل  15: ، مت تصفح املوقع يوم"البعد السياسي يف تراث احلركة الوطنية اجلزائرية"، عبد النور ناجي -)1(

<http://awa-dam.net/index.php?mode-journalview>. 
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يبحث هذا املبحث أساسا يف هذه املقومات، ويف األزمة اليت عصفت باجلزائر بعد 
االستقالل، واليت مست باجلانب اهلويايت، ويف مدى تفاعل مؤسسات اتمع املدين مع هذه 

  .مة وسبل مواجهتهااألز

  .مقومات اهلوية الوطنية يف اجلزائر: املطلب األول

  :حددا الدساتري اجلزائرية يف ثالث مقومات أساسية، وهي كاآليت

  :الدين اإلسالمي -1

الدين مكون أساسي هلوية أية أمة، ورمبا كان يف غالب األحيان املكون األساسي 
فالعامل الديين أو .  أطواره الثقافية عرب التاريخهلا، وهو موجود كظاهرة صاحبت اإلنسان يف

العقائدي ألية أمة يعترب يف احلقيقة الوعاء الذي تلتقي فيه مجيع الروابط بني األفراد، وقد 
اعترب املفكرون منذ القدم الدين عامال من عوامل القضاء على اهليمنة األجنبية، واحلفاظ على 

  .األصالة الذاتية

اص وأمهيته الكبرية يف حياة األمة العربية اإلسالمية عامة، وعلى ولإلسالم ثقله اخل
على  1976وتأكيدا هلذه الدعامة، نص امليثاق الوطين لعام . الشعب اجلزائري بشكل خاص

الشعب اجلزائري شعب مسلم، واإلسالم هو دين الدولة، وهو أحد املقومات األساسية : "أن
ني قدرة هذا الدين على توحيد أبناء املنطقة، فهو عامل وهذا ما يب. )1("لشخصيتنا التارخيية

صهر … : "1986من عوامل حب الوطن والدفاع عنه، كما جاء يف امليثاق الوطين لعام 
اإلسالم اتمع اجلزائري، فجعل منه قوة باملعتقد الواحد، وباللغة العربية اليت مكنت اجلزائر 

حلضارة العربية اإلسالمية، صهرت الشخصية فا". من استنشاق دورها يف العامل احلضاري
اجلزائرية يف بوتقة ثقافية متعددة التيارات ومتفاعلة العناصر، إذ كانت التيارات الروحية 
والثقافية تتحرك من املشرق إىل املغرب، ومن املغرب إىل املشرق، كما كانت تتحرك وال 

   .)2(تزال من الشمال إىل اجلنوب، ومن اجلنوب إىل الشمال

فالدين اإلسالمي إىل جانب كل ذلك، يعمل على مساعدة األمة اجلزائرية، ومدها 
، لتطوير الشخصية الوطنية يف )إذ أنه دين ومنهاج احلياة(بكل ما حتتاجه من حوافز ومناهج 

                                                 
.1976لعام اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، امليثاق الوطين  - ) 1)  
   .1986اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، امليثاق الوطين لعام  -)2(
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فهو كعقيدة وممارسات . ظل توازن نفسي، جمنبا إياها خماطر اإلستيالب واإلحنراف واجلمود
وحتث على اإلجتهاد وحتفز على العمل وتعطي لألخالق مفهوما نضاليا،  وقيم، متجد الفكر

ويبقى دائما من أحسن اإلنتصارات املضمونة يف معركة البناء والتشييد، كما يؤكد ذلك 
  .)1(1986امليثاق الوطين لعـام 

والدساتري الوطنية على غرار املواثيق، اعتربت الدين اإلسالمي من الثوابت الوطنية 
من دستور  4ال تقبل التبديل، بإعتباره الدين الوحيد لألمة اجلزائرية، كما جاء يف املادة اليت 

اإلسالم دين الدولة، وتضمن اجلمهورية لكل فرد احترام أدائه : "اليت تنص على 1963
  .)2("ومعتقداته، وحرية ممارسة األديان

ويف . )3("الدولةاإلسالم دين : "، تنص على أن1976من دستور نوفمرب  2واملادة 
، جاءت نفس العبارة 1996، والتعديل الدستوري لعام 1989من دستور فيفري  2املادة 

وأكدت نفس املعىن، وهو ما يبني أن اإلسالم من الثوابت الوطنية اليت ال تقبل املساومة وال 
يف  تأثري دين حممد: "أن" غوستاف لوبون"إذ يذكر عامل اإلجتماع الفرنسي . التنازل عنها

النفوس، أعظم من تأثري أي دين آخر، وال تزال العروق املختلفة اليت خلفها القرآن مرشدا 
  .)4( ..."هلا تعمل بأحكامه، كما كانت تفعل منذ ثالثة عشر قرنا

  :اللـغة العربيـة -2

اللغة أداة التفاهم، واكتساب املعرفة وإمناء الفكر، وهي بوجهتها السليمة، أمنت 
  .راد، ويكون من جمموعهم أمة متميزة قادرة على البقاء والنمورابط يشد األف

وللعربية مكانة متميزة بني لغات األمم، ال ألا من أقدم اللغات احلية فقط، وإمنا 
ألن تكوينها وخصائصها يسرا هلا القدرة على التعبري عن خمتلف األشياء املادية، وأدق 

  .)5(األفكار اردة

                                                 
   .املرجع نفسه -)1(
   .1963 اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، دستور -)2(
   .1976اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، دستور  -)3(
   .28. ، ص)2004دار اخللدونية للنشر والتوزيع، : اجلزائر( اهلويةحمفوظ حنناح،  -)4(
لوحدة العربية ، حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات ايف اللغة العربية و الوعي القوميصاحل أمحد العلي،  -)5(
  .18. ، ص)1986، 2.بريوت، ط(



 144 

تنشئ وحدة لكل الناطقني ا، وختلق مفاهيم وفلسفات  واللغة حسب املفكرين
وتساهم . مشتركة لبناء القومية الوطنية، فوحدة اللغة تنطوي على وحدة الضمري والفكر

اللغة يف محل مالمح شخصية األمة اليت تتصل خبلفياا احلضارية والفكرية، كوا ترتبط 
  .سيادة الوطنيةبعناصر الشخصية الوطنية، ومتثل رمزا من رموز ال

وهلذا اعتربت اللغة العربية عامال أساسيا يف حتديد اإلنتماء الوطين، وكمال السيادة 
الوطنية، وعامال من الثوابت الوطنية اليت ال تقبل النقاش وال التبديل، وخاصة أن الدساتري 

ر من واملواثيق الوطنية املتعاقبة كرست هذا املفهوم وأكدت عليه، على إعتبار أنه عنص
 1976فامليثاق الوطين لعام . عناصر الشخصية الوطنية، واهلوية الثقافية للشعب اجلزائري

اللغة العربية عنصر أساسي للهوية الثقافية للشعب اجلزائري، وال ميكن فصل : "نص على أن
 باإلضافة إىل ضرورة تعميمها وإتقاا يف جمال. )1("شخصيتنا عن اللغة الوطنية اليت تعرب عنا

التعبري عن كل املظاهر الثقافية، بإعتبارها وسيلة أساسية يف التبليغ والرقي واإلزدهار، ألا 
األداة اليت يتطلب من اتمع اجلزائري استعماهلا يف ميادين الرقي والبحث العلمي، والتحول 

يد على ثالث أهداف رئيسية لبناء وجتس 1976وهلذا ركز امليثاق الوطين لعام . اإلجتماعي
  :)2(الثورة الثقافية وهي

  .التأكيد على اهلوية الوطنية اجلزائرية وتقويتها -1

  .حتقيق التنمية الثقافية جبميع أشكاهلا -2

رفع مستوى التعليم املدرسي، وإعتماد أسلوب حياة ينسجم ومبادئ الثورة  -3
  .اإلشتراكية

ر العناصر الوطنية وهذه األهداف، تبني مدى اهتمام النظام السياسي اجلزائري بدو
  .يف حتقيق مفهوم الثورة الثقافية، وحتقيق التنمية الثقافية مبختلف أشكاهلا

، ركز على فكرة التنويه بالعناصر الوطنية، ملا هلا 1986كما أن امليثاق الوطين لعام 
، اللغة العربية، اإلسالم: "... من أمهية يف رسم مالمح الدولة اجلزائرية، اليت حددها كاآليت

                                                 
   .85. ، ص1976امليثاق الوطين  -)1(
   .86. املرجع نفسه، ص -)2(
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غري أن اعتبار اإلختيار اإلشتراكي من دعائم . )1("التراث التارخيي واإلختيار اإلشتراكي
اهلوية الوطنية آنذاك، يرجع حسب امليثاق إىل أن هذا النهج نابع من صميم الشخصية 

... الوطنية، ومبا حتمله هذه األيديولوجية من قيم إنسانية، أخالقية إجتماعية وإقتصادية،
  .قيم اليت يقوم عليها اتمع اجلزائريتتماشى وال

أما عن الدساتري، فهي األخرى تعرضت إىل أمهية اللغة يف إثبات الشخصية الوطنية، 
من دستور  5فاملادة . واعتبارها من الثوابت املكونة لإلنتماء احلضاري للشعب اجلزائري

من  3واملادة ". لةاللغة العربية هي اللغة القومية والرمسية للدو: "اعتربت أن 1963
، ونفس املادة "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرمسية: "أكدت ذلك كالتايل 1976دستور

، ويف 1996رددت نفس العبارة، وأكدت نفس املعىن، وحىت  يف دستور  1989من دستور 
ائرية، نفس املادة، وهذا ما يدل على أمهية اللغة العربية كمقوم من مقومات توحيد األمة اجلز

  .وربط ماضيها حباضرها، وضمان استمراريتها مستقبال

جاء ليعزز مكانة مقومات اهلوية يف  2008كما أن التعديل الدستوري لعام 
  :من الدستور وحترر كاآليت 178تعدل املادة : 12اجلزائر، فقد جاء يف املادة 

ام الطابع اجلمهوري للدولة، النظ: ال ميكن ألي تعديل دستوري أن ميس"
الدميوقراطي القائم على التعددية احلزبية، اإلسالم باعتباره دين الدولة، العربية باعتبارها اللغة 
الوطنية والرمسية، احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن، سالمة التراب الوطين 

  .)2("ووحدته، العلم الوطين والنشيد الوطين، باعتبارمها من رموز الثورة واجلمهورية

ذلك، فإن اللغة هي أبرز ما تتميز به األمم، وترك األمة لغتها يعين فناءها وزواهلا ل
كما أن اللغة هي وعاء الفكر ومظهر . ككيان متميز، بالرغم من أن أفرادها قد يبقون

الثقافة، والوسيلة اليت يتم ا التفاهم مع األفراد، وهي أبرز مظهر هلويتهم، وأقوى عامل يف 
  .رب أداة يف استيعاب حضارم وفكرهمتوحيدهم، وأك

                                                 
   .27. ، ص1986امليثاق الوطين  -)1(
   .2009جويلية  11: ، مت تصفح املوقع يوم2008مشروع تعديل الدستور اجلزائري  -)2(

< http:// tiaret.ahlamountada.com /mountada.f7> 
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 :التراث األمازيغي -3

هو البعد األمازيغي  البعد األساسي الثالث من األبعاد الكربى هلويتنا الوطنية،
واملعىن الثقايف  املعىن العرقي والساليل، :إن إنتماءنا إىل هذا البعد حيمل معنيني .الرببري
وال ميكن أن يكون ألمازيغيتنا معىن إذا أمهلنا أيا  ن،ومها معنيان متكامالن متداخال .واللغوي

  .)1(منها

اجلزائر أمة، واألمة ليست جتمعا : "على أن 1976وقد أكد امليثاق الوطين لعام 
على  1986وجاء يف امليثاق الوطين لعام . )2("لشعوب شىت، أو خليطا من أعراق متنافرة

" األمازيغ"ن البالد على أنفسهم تسمية مل يكن من حمض الصدفة أن يطلق سكا: "... أنه
  ...".أي األحرار

إضافة إىل هذا، يعترب التراث التارخيي هو اآلخر من املقومات األساسية لبناء 
، الذي حدد دعائم الشخصية 1986الشخصية الوطنية، كما جاء يف امليثاق الوطين لعام 

  .)3(التارخييوالتراث ) العربية(اإلسالم، اللغة الوطنية : الوطنية يف

والدساتري اجلزائرية هي األخرى أعطت للتراث أمهية بالغة، واعترب كمقوم من 
: ، اليت تنص على1976من دستور  18مقومات الشخصية الوطنية،كما جاء يف املادة 

  ".التأكيد على الشخصية الوطنية وحتقيق التطور الثقايف"

احملافظة على : "ى ضرورةاليت أكدت بدورها عل 1989من دستور  7ويف املادة 
، 1996نفسه بالنسبة للتعديل الدستوري لعام  ء، وهو الشي"اهلوية والوحدة الوطنية ودعمها

منه، وهذا يعين أن اهلوية الوطنية، ودعائمها شئ مؤكد  8الذي ردد نفس العبارة يف املادة 
  .عليه من طرف الدساتري واملواثيق الوطنية

يتم ترسيم األمازيغية إال يف عهد الرئيس بوتفليقة، غري أن وتنبغي اإلشارة إىل أنه مل 
  :التعامل مع هذه القضية ال بد أن خيضع إىل عدة ضوابط أمهها

                                                 
   .52. ، مرجع سابق، صاهلويةحمفوظ حنناح،  -)1(

.1976امليثاق الوطين لعام  - ) 2)  
   .1986امليثاق الوطين لعام  -)3(
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ضرورة التأكيد على أن إحياء و ترقية اللغة األمازيغية ال ينبغي أن يتصادم مع  -1
لغة األوىل واألساسية يف تعميم اللغة العربية، باعتبارها اللغة الرمسية للدولة، وباعتبارها ال
  .العمل والتعليم واإلدارة واإلعالم، وال ينبغي أيضا أن يعترب بديال هلا

ضرورة الرفض بشكل حاسم وقاطع ألي دعوى للتمييز العرقي أو اإلثين أو  -2
اجلهوي بني أبناء الشعب، أو بني مناطق وجهات الوطن ألا دعاوي خطرية على وحدة 

  .الوطن والشعب

من خالل ما سبق، أن اللغة العربية، الدين اإلسالمي، األمازيغية، تعترب من يتضح 
مقومات اهلوية الوطنية يف اجلزائر، وهي متثل الثوابت الوطنية اليت ال تقبل النقاش وال 
التبديل، وقد سعى الشعب اجلزائري والدولة اجلزائرية إىل احلفاظ عليها بالغايل والنفيس، 

  .لزمنوعلى مدى قرون من ا

  .أزمة اهلوية يف اجلزائر: املطلب الثاين

تعترب أزمة اهلوية من بني أعقد اإلشكاالت اليت تعيق بناء وحتقيق األمن، وبناء 
كما أا تقمع كل حماولة للتقدم والرقي، وذلك . الدميوقراطية واملشروع اتمعي يف اجلزائر

السياسي، وكذا اإلجتماعي  من خالل ما تفرضه من انشقاقات وتناقضات على املستوى
وفيما يتعلق بأزمة . وغريها..اإلقتصادية،: والثقايف، والذي ينعكس على اجلوانب األخرى

اهلوية اجلزائرية، فإنه ميكن القول بأن هذه اإلشكالية مل تطرح على مستوى اتمع فحسب، 
ذلك جليا من  بل أا طرحت كجدال سياسي بني خمتلف النخب السياسية والثقافية، ويظهر

  :خالل اآليت

  :أزمة املشاركة السياسية -1

، ذلك أن اجلزائر قبل هذا التاريخ عرفت نوعا 1989دخلت فيها اجلزائر بدءا من 
من املشاركة يتفق يف خطوطه العامة مع ما عرفته معظم بلدان العامل الثالث، وهو ما ميكن 

  .أن يكون أقرب إىل مفهوم التعبئة

األزمة اإلقتصادية اليت أدخلت : ألزمة إىل عدة أسباب أبرزهاويعود أساس هذه ا
، واخنفاض قيمة 1986اجلزائر يف دوامة من املديونية، حيث أن تدين أسعار البترول يف عام 
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الدينار، جعل الدولة تلجأ إىل فرض الضرائب على املواطنني، إضافة إىل زيادة نسبة السكان، 
وأمام عجز الدولة، كان هذا . يل التعليم والصحةحيث كان معظمهم شباب طموح يف جما

، 1988الشباب يشكل وجها معارضا للنظام السياسي، وهذا ما عكسته أحداث أكتوبر 
واليت شكلت أزمة ما بني املشكلة اإلجتماعية والسياسية، وصراع بني أركان النظام 

الشاذيل واحلكومة،  السياسي، وتنامي قوى اجلبهة اإلسالمية، وهذا ما صعب املواجهة بني
  .مما أدى إىل استقالة الرئيس، وهذا ما عطل مسار الدميوقراطية وحتقيق األمن يف اجلزائر

وتعترب املؤسسة العسكرية إحدى املعوقات هلذا املسار، حيث لعبت دورا سلبيا من 
، وخرقت دستور 1991املسار اإلنتخايب عقب اإلنتخابات التشريعية عام  إيقافخالل 
، ومتت )1(مما صعد من األزمة، حيث خرج آالف املتظاهرين للتنديد باألوضاع ،1989

اإلستعانة باجليش الذي حصد كثريا من األرواح، ومت إعالن حالة الطوارئ واستعمال 
  .العنف

وعرفت األزمة بعد ذلك تفاقما مع عهد الرئيس السابق اليمني زروال إىل درجة 
صر بإنتخاب الرئيس بوتفليقة، غري أن الصراع مل ينته، إن هذه األزمة بدأت تنح. استقالته

حيث انبثق عن هذا الصراع، صراع عرقي يتجسد يف مشكلة األمازيغ الذين يبحثون عن 
دور فاعل هلم يف عملية البناء احلضاري يف اجلزائر، لتعاين البالد من مشكلة اهلوية والتعددية 

ذين املشكلني سيؤدي إىل زيادة حدة الصراع وبناء على ذلك، فإن عدم احتواء ه. السياسية
  .)2(الداخلي الذي سيكون له آثار سلبية على اهلوية واألمن يف اجلزائر

، ظهرت أزمة حقيقية وهي ظاهرة عزوف املواطنني عن 2007وبعد ذلك ويف 
، وهي % 36: ماي، سجلت نسبة مشاركة قدرت بـ 17اإلنتخاب، ففي تشريعيات 

ستقالل، وشكلت صراعات بني مناضلي وإطارات األحزاب خاصة نسبة مل تسجل منذ اإل
  .الكبرية، وتراجع حركة اإلصالح الوطين

                                                 
   .50-48. ، ص ص)1998مركز الدراسات املعاصرة، : أم الفحم(األزمة اجلزائرية إبراهيم أبو جابر، . د -)1(
   .307. ، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت( 1.، طيف اجلزائرمستقبل الدميوقراطية برهان غليون وآخرون،  -)2(
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، إذ غاب فيها اإلهتمام % 44نوفمرب، فقد سجلت النسبة  29أما يف حمليات 
  .)1(الشعيب باإلنتخابات، رغم مساعي احلكومة ألجل رفع النسبة ورفع اهتمام املواطنني

زمة على اتمع املدين، فنجد تكرر انتهاكات حرييت الرأي وقد إنعكست هذه األ
أو العنف، ويف ظل حالة الطوارئ، فهذه " مناخ الفتنة"والتعبري، واحلريات العامة يف ظل 

وكمثال على ذلك مرسوم احلكومة . )2(القيمة أصبحت مقيدة بالقيود القانونية والسياسية
سائل اإلعالم التقيد يف تغطيتها ألحداث ، الذي يفرض على كل و1994يف منتصف جوان 

: العنف السياسي باملعلومات والبيانات اليت تصدرها وزارة الداخلية، وينص أيضا على
  .مالحظة الصحف والصحفيني، الذين خيالفون ذلك

فمن بني أفراد اتمع املدين، يأيت الصحفيون وأصحاب القلم واملثقفون عموما، مث 
ى رأس املستهدفني بالعنف بأشكاله املتعددة سواء من جانب اجلماعات القيادات العمالية عل

وحرية التعبري لدى . اإلسالمية املسلحة أو قوات األمن احلكومية واملؤسسة العسكرية
الصحفيني مقيدة، حيث أن هناك رقابة حكومية على منشورام، إذ وصلت إىل حد 

  .اإلغتيال، واليت نسبت إىل اجلماعات املسلحة

بالنسبة للنساء وخصوصا زعيمات املنظمات النسوية فهن كن أيضا مستهدفات و
  .بالعنف من قبل اجلماعات اإلسالمية

أما النقابات العمالية وخباصة هؤالء الذين يعارضون إقامة الدولة اإلسالمية وأكرب 
ذي اغتيل ، وال"- األمني العام إلحتاد العمال –عبد احلق بن محودة "ضحايا األزمة اجلزائرية 

، إال أن هناك من رأى أن اغتياله كان 1997جانفي  28خارج املركز الرئيسي لإلحتاد يف 
حزب األغلبية "سياسيا وذلك أن محودة قد كان عازما على إنشاء حزب جديد هو 

لدعم الرئيس اليامني زروال، وبالتايل رأوا أن هناك من يرفض متتع الرئيس " الرئاسية
  .بالشعبية

                                                 
، 2007ديسمرب 31، 2147: ، العددالشروق اليومي، "سنة سياسية حتت عنوان اإلمتناع والعهدة الثالثة"عبد الرزاق بو القمح،  -)1(

   .9.ص
   .76. إبراهيم أمين الدسوقي، مرجع سابق، ص -)2(
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  :)1(انعكاسات األزمة على اتمع املدين ما يليومن أهم 

قررت احلكومة حل اجلمعيات والنقابات املرتبطة جببهة اإلنقاذ أو التابعة هلا، بعد  -
  ".النقابة اإلسالمية للعمل"، مثل ما حدث مع 1992حل اجلبهة نفسها يف مارس 

  .وانبمنظمات اتمع املدين قد عاشت خالل األزمة حصارا من كل اجل -

انعكست مسات األزمة الثقافية على منظمات اتمع املدين، وخباصة احلركات  -
  .النسائية، فاحلركة النسوية تشهد انقساما بني تنظيمات إسالمية وأخرى علمانية

تقلص النشاط اخلدمي هلذه : انعكست األزمة أيضا على النقابات املهنية مثل -
يني والصحفيني، اليت توقفت عن دفع معونات أعضائها النقابات مثل ما حدث لنقابة احملام
  .بسبب ظروف األزمة اإلقتصادية

  :أزمة الربيع الرببري وتداعيات ترسيم األمازيغية يف اجلزائر -2

: سياسيا، تعود املسألة الرببرية إىل األربعينات من القرن العشرين، إىل ما عرف بـ
بني أعضاء من القبائل يف حزب الشعب  1949األزمة الرببرية بعدما نشب صراع عام 

هذا األخري اعترب أن األمة اجلزائرية عربية وإسالمية، فرأى . اجلزائري وزعيمه مصايل احلاج
يف هذا  - ومنهم الزعيم احلايل حلزب جبهة القوى اإلشتراكية حسني آيت محد -هؤالء 

مازيغية، ونادوا بضرورة إدراج استفزازا وجتاهال للتاريخ اجلزائري ما قبل اإلسالم واهلوية األ
وقد انتهت هذه األزمة بإقصائهم من قيادة . البعد الرببري يف تنظيم الدولة املستقلة املقبلة

  .)2(احلزب، واستبدل م قيادات قبائلية ليست من دعاة األمازيغية

: ، أن اجلزائر مقسمة عموما إىل"اهلوية الرببرية:"وتقول دليلة أرزقي يف كتاا 
وإبان اإلستعمار الفرنسي، وبغض . ب وبربر، يتقامسون يف معظمهم الدين اإلسالميعر

                                                 
   .77. صاملرجع نفسه،  -)1(
  .2009فيفري  22: ، مت تصفح املوقع يوم"تداعيات ترسيم األماريغية لغة وطنية يف اجلزائر"عبد النور بن عنتر،  -)1(

<www.aljazeera.net /NR /exeres  >  
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النظر عن اللغة املستخدمة فإن اجلزائريني كانوا متضامنني يف مواجهة املضطهد، لكن مع 
  .)1(اإلستقالل، حدث انقسام، حيث أصبح كل واحد يعرب عن انتمائه مبجموعته

اللهجة العربية : لغوي بوجود أربع لغات هيوحتت سلطة الدولة، متيز املشهد ال
إال أن خمتلف اللغات قلص من شأا لصاحل . واللغة العربية الفصحى، األمازيغية، والفرنسية

العربية الفصحى، اليت فرضت خاصة يف قطاع التعليم، ويتكون الشعب الرببري من 
  .)2(وةالشاوية، القبائل، بين ميزاب، التوارق والشنا: جمموعات عدة هي

وقد طرح مشكل اللغة األمازيغية كمشكل وطين جيب إجياد حل له بعد 
وقد كان لتلك احلركة األمازيغية  قد نظر إليه بنظرة سلبية، اإلستقالل، غري أن هذا املشكل

أهداف منها املطالبة بفتح اال أمام التنوع الثقايف األمازيغي وتطبيق اللغة يف برامج التدريس 
 .غة وطنية إىل جانب اللغة العربية يف املدارس واجلامعاتوإدراجها كل

ومعايريها يف حتديد اهلوية  وقد دأبت السلطة على فرض روايتها الرمسية للتاريخ،
إذ رفض أمحد بن بلة هذه  اللغة والثقافة األمازيغيتني من قاموسها السياسي، الوطنية وإقصاء

 .اجلزائر املسألة مؤكدا على عروبة

إدخال العربية لغة وطنية بعدما كان ( ة أوىل مراحل التعريب يف اجلزائرومع بداي
بدأت  يف عهد بومدين،) 1936اإلستعمار الفرنسي قد أعلنها لغة أجنبية يف اجلزائر عام 

أصبحت فرنسا مركزا  أوىل املواجهات بني دعاة األمازيغية والسلطة حول املسألة اللغوية،
  .)3(حيث أنشأت يف اية الستينات بباريس األكادميية الرببرية ،للتعبري عن املطلب األمازيغي

أخذ املطلب األمازيغي بعدا مميزا وعلنيا يف شكل حركة احتجاجية  1980ويف عام 
مظاهر طالبية يف جامعة تيزي (يف القبائل، وكان السبب املباشر يف اندالع أحداث القبائل 

من ) منظر األمازيغية(الكاتب مولود معمري هو منع السلطات ) وزو وقمعتها قوات األمن
  .1980الشعر القبائلي القدمي، وهذا يف مارس : إلقاء حماضرة يف جامعة تيزي وزو حول

                                                 
(1)- dalila arezki," l’identite berbere" ,(paris: sigui press, 2004), p. 104. 

(2)- Ibid, p. 105. 
   .النور بن عنتر، مرجع سابقعبد  -)3(
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املظاهرات الطالبية اليت تلت توقيف معمري، مت قمعها، ومنذ ذلك الوقت، تعرف 
املستقلة، وشيئا  تلك األحداث بإسم الربيع الرببري، الذي يشكل منعرجا يف تاريخ اجلزائر

  .فشيئا أخذ الربيع الرببري منحى سياسي واضح

اهلوية "وقد نظمت قيادات حركة الربيع الرببري أول ندوة يف بالد القبائل حول 
أما الدولة فقد رخصت تعليم الرببرية ". ، والثقافة وحرية التعبري)األمازيغية، العربية(واللغات 

ويف اجلامعات، وأنشأت أقسام اللغة والثقافة الرببريتني يف يف القبائل يف املؤسسات التعليمية 
  .)1(1990جامعيت تيزي وزو وجباية عام 

ومع توسع ظاهرة اإلرهاب يف التسعينات، إزداد املطلب األمازيغي إحلاحا، وقد 
وشهدت . أراد النشطاء األمازيغ انتهاز فرصة ضعف السلطة لدفعها إىل اإلستجابة ملطالبهم

: إضراب أطفال املدارس، الذي أطلق عليه: ائل موجة من اإلحتجاجات أمههامنطقة القب
مقاطعة احملفظة، فهدأ الرئيس اليامني زروال الوضع بإدخال اللغة األمازيغية يف التعليم مبنطقة 

، من جهة أخرى مت إحداث نشرات إخبارية "احملافظة السامية لألمازيغية"القبائل، كما أنشأ 
القبائلية، الشاوية واملزابية، كما قام الرئيس زروال : للغات األمازيغية الرئيسيةيف التلفزيون با

بإضافة البعد األمازيغي بإعتباره أحد املقومات األساسية للهوية اجلزائرية، إىل جانب اإلسالم 
  .)2(1996والعروبة، وأدرجه يف دستور 

 2001ث أفريل وجاءت أحدا. لكن املطلب األمازيغي مل يلب يف رأي القبائل
لتفجر الوضع يف املنطقة، عقب وفاة طالب ثانوي برصاص الدرك الوطين ببين دوالة يف والية 

احملتجون يرفضون كل ما يرمز إىل السلطة، وإىل أشكال التنظيم السياسي . تيزي وزو
احلديث، كاألحزاب، حيث رفضوا تدخل التجمع من أجل الثقافة والدميوقراطية وجبهة 

  .شتراكية، ومها احلزبان القبائليان األكثر نفوذاالقوى اإل

وهكذا انطلقت شرارة األحداث، مظاهرات وقمع للمتظاهرين، وختريب وتدمري 
  .املرافق العمومية، وكل ما يرمز إىل الدولة، يف منطقة القبائل وسائر مناطق اجلزائر

                                                 
(1)- Dalila Arezki,Op.Cit, p. 111. 

   .الديباجة: 1996اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، دستور  -)2(
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لية إىل الواجهة ويف هذا اجلو السياسي احملتقن، عادت منظمة العروش التقليدية القب
وقد . بولوجها املعترك السياسي، لقيادة املظاهرات ومتثيل القبائل يف التفاوض مع السلطة

أعطت هذه األحداث نفسا قويا للمطلب األمازيغي الذي اتضحت معامله بشكل أدق، 
واتضح من شعارات املتظاهرين أن هناك تشددا واضحا يف مطالب القبائل مقارنة مع عام 

1981.  

، اليت تصر "أرضية القصر"، اتفقت العروش على الئحة مطالب 2001يف جوان و
على رحيل الدرك واإلعتراف باألمازيغية لغة وطنية رمسية، وقد متكنت من حتقيق بعضها، 

ترسيم اللغة األمازيغية لغة وطنية، وليست  2002حيث قرر الرئيس بوتفليقة يف مارس 
 .)1(رمسية كما يطالب القبائل

ى تطورات األزمة مرهونة بطبيعة وموعد اآلليات اليت ستفصح عنها السلطة وتبق
 .فيما خيص تنفيذ قرار ترسيم األمازيغية وكيفية تطبيقه عمليا

إن مل تتنب  أن املشهد اللغوي سيزداد تعقيدا يف املستقبل، كما يقر املتتبعون،
ايدات السياسية احلكومات املقبلة سياسة لغوية واضحة وعقالنية بعيدا عن املز

 .واأليديولوجية

 :التعريب يف اجلزائر -3

واإلعتراف الواضح والصريح  وأثر يف حياة الدول والشعوب، للغة العربية دور
هو السبيل الوحيد جلعلها تؤدي دورها الصحيح والضروري يف حياة  مبكانتها يف جمتمعنا،

 .ا وشخصيتنا الوطنيةأساسيا من مكونات هويتنبإعتبارها مكونا  شعبنا ودولتنا،

وذلك عندما تقدم  وتعود حمنة التعريب يف اجلزائر إىل بداية إستقالل اجلزائر،
طالبوا فيه احلكومة  جمموعة من النواب اجلزائريني مبشروع إىل حكومة أمحد بن بلة الفتية،

. ة حملهاحالل اللغة العربيإو مسيطرة على اإلدارة والتعليم، بالتخلي عن اللغة الفرنسية كلغة
وكانت صدمة النواب كبرية عندما رفضت احلكومة مشروع التعريب، وبذلك ظل التعريب 

                                                 
(1)- Dalila Arezki, Op, Cit. p.112. 
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وحاول بومدين تعريب اإلدارة والتعليم، إال أن اللغة . )1(جممدا على امتداد عهد بن بلة
الفرنسية قد أصبحت سيدة املوقف يف عهده، يف اجلامعة واإلدارة، وقد اضطر بومدين 

  .ر أبرع األساتذة يف اللغة الفرنسيةشخصيا أن يستحض

ويف عهد الشاذيل بن جديد، حققت اللغة الفرنسية يف اجلزائر أبرز انتصاراا، 
، وإحالل )2(ورغم أن الربملان اجلزائري قبل حله يف اجلزائر، أقر قانون التعريب يف اجلزائر

ملوايل لتصويت الس الشعيب إال أنه يف اليوم ا. اللغة العربية لغة السيادة يف موقعها الصحيح
الفرنسية، بعنوان بارز، ويف الصفحة " الوطن"الوطين على هذا القانون، صدر يف جريدة 

، وذلك بدعوى أن فرض اللغة الوطنية على "القانون الذي سيقسم اجلزائر: "األوىل، نصه
  .)3(كل اجلزائريني سيقسم الوطن

حل الربملان ومتت إقالة الشاذيل بن  غري أنه وقبل بداية تطبيق هذا القانون، مت
جديد، وكان أول قرار إختذه رضا مالك، عند تعيينه رئيسا للحكومة خلفا لبلعيد عبد 
السالم، هو إلغاء قرار التعريب الذي أصدره الربملان اجلزائري حبجة أن الظروف الدولية ال 

  .)4(بية يف اجلزائرومبعىن آخر، أن باريس وضعت فيتو يف وجه اللغة العر. تسمح بذلك

ويف عهد الرئيس بوتفليقة، ظهرت باريس مبظهر املساند له يف صراعه البارد مع 
اجلنراالت مقابل أن يقدم تسهيالت للغة الفرنسية، حيث عاودت كل املراكز الثقافية 

وبالتوازي مع هذا النشاط، فإن اللجنة الوزارية . الفرنسية  نشاطها بشكل مدهش يف اجلزائر
كلفت بوضع خطة تربوية جديدة، أوصت بضرورة إعادة اإلعتبار للغة الفرنسية،  اليت

ومعاودة تدريس املواد العلمية والدقيقة باللغة الفرنسية، باإلضافة إىل جعل اللغة الفرنسية 
  .ضرورية من املرحلة اإلبتدائية إىل اجلامعة

                                                 
،        )1995عة والترمجة والنشر والتوزيع، شركة دار األمة للطبا: اجلزائر( احلقائق واملغالطات: اهلوية الوطنيةأمحد بن نعمان، . د -)1(

  . 146. ص
   .30/12/1990: وهذا بتاريخ -)2(
   .170. ص: املرجع نفسه -)3(
  .13/07/2009: ، مت تصفح املوقع يوم"التعريب يف اجلزائر" -)4(

<www.islamc news.net /common /view ITEM .asp>  



 155 

ن والرببر، الذين قدموا وجتدر اإلشارة إىل أن هذه اللجنة يسيطر عليها الفرنكوفونيو
يف تقريرهم، أن اللغة العربية هي اليت مهدت لألصولية والفكر الظالمي، ويقصدون به الفكر 

ويعترب هؤالء املنظرون، أن القضاء على اللغة العربية من شأنه إلغاء أهم عامل من . اإلسالمي
  .)1(دراسة النص الديين عوامل التطرف، ويف نظر هؤالء فإن اللغة العربية تفضي تلقائيا إىل

وقد مت إلغاء اللجنة التحضريية السابقة، واليت كان قوامها جمموعة من اخلرباء الذين 
يؤمنون بدور اللغة العربية يف اإلرتقاء بالتعليم اجلزائري، وقد شكل بوتفليقة جلنة جديدة 

لغة الفرنسية قوامها فرنكوفونيون وبربر، والنتيجة اليت خرجت ا هذه اللجنة هي أن ال
ضرورة استراتيجية للجزائر، وا ال باللغة العربية ستعرف اجلزائر طريقها إىل التطور 
واإلزدهار، علما أن اللغة الفرنسية ظلت مسيطرة على مفاصل الدولة اجلزائرية منذ 
فة اإلستقالل، وإىل يومنا هذا، ومل خترج اجلزائر من كبوا، بل زادا ايارا وتراجعا يف كا

  .األصعدة

ويف السياق ذاته، ترسم اجلمعية اجلزائرية للدفاع عن اللغة العربية، لوحة قامتة عن 
: وضع اللغة العربية يف عهد الرئيس بوتفليقة، حيث جاء على لسان رئيسها عثمان سعدي

أسوأ فترة حكم عرفتها اللغة العربية، هي فترة عبد العزيز بوتفليقة، الذي ألقى خطابا أمام "
، شكك فيه يف كفاءة اللغة العربية، وقدرا على 1999الطلبة شهرا واحدا بعد انتخابه يف 

  .)2("تدريس العلوم

بالتآمر على املدرسة الوطنية، ) دون ذكر أمسائهم(وام رئيس اجلمعية أشخاصا 
من اليت تعترب قلعة اللغة العربية، والدليل على ذلك حسبه هو تقدمي تدريس اللغة الفرنسية 

السنة الرابعة إىل السنة الثانية ابتدائي، والذي يعترب قرارا يتناىف مع أبسط القواعد التربوية 
  .املعمول ا

وتعبريا عن احلالة اليت وصلت إليها اللغة العربية، يقول عثمان سعدي أن الرئيس 
لس األعلى للغة العربية إىل هيئة استشارية تنشط يف كل ااالت ماعدا بوتفليقة، حول ا

                                                 
   .املرجع نفسه -)1(
   .5537: ، العدد2009جانفي،  28، جريدة اخلرب، "اللغة العربية عرفت أسوأ فترة يف عهد بوتفليقة"محيد ياسني،  -)2(
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، وهذا يعترب قمة العبث بلغة الضاد يف بلد املليون ونصف املليون )1(تطبيق قانون العربية
  .شهيد

ومن جانب آخر، يطرح األستاذ بومدين بوزيد إشكالية التطورات التكنولوجية 
السريعة اليت يشهدها العامل اليوم، وكذا اإلتصاالت الرقمانية، اليت تطرح أمام الشعوب 

قدمة والنامية على حد سواء، اإلنشغال مبصري لغاا وثقافاا وهوياا، ومستقبل منظومة املت
وضمن هذا التطور العلمي والتكنولوجي الذي ال . القيم املشتركة املؤطرة لقيم اموعات

يصاحبه بنفس وترية السرعة، اإلجتهاد والتفكري حول قضايا اهلوية واللغة والثقافة، تطرح 
، إذ أن األمن الخيص فقط "األمن اللغوي: "ليوم قضايا حتد حقيقية تتعلق مبا يسمىعلينا ا

جماالت اإلقتصاد واتمع واحلدود، ولكن اليوم هناك حدود جديدة عصرية تستدعي تعبئة 
  .)2(من نوع خاص، وهي حدود اللغة واهلوية

حمو األمية اليت مت  إن عرقلة التعريب، وعدم اإلميان جبدواه مها اللذان أفشال محلة
كما أن اخلوف من التعريب، هو الذي كرس . تنظيمها مرات عديدة، وعلى أصعدة خمتلفة

ما يسمى باإلزدواجية اليت تعترب واحدة من أوجه اإلستعمار اجلديد، باإلضافة إىل أا عملية 
. راحلهاضطهاد لعقول اجلزائريني، والسبب الرئيسي يف اخنفاض مستوى التعليم يف مجيع م

وإن التحايل على تعميم استعمال اللغة العربية يف سائر امليادين، هو الذي ترك الباب مفتوحا 
على مصرعيه أمام هجمات الغزو الثقايف الذي تعرضت له اجلزائر، حاملني شعار فليذهب 

  .دعاة الظالمية ولغتهم، ولتحيا لغة فولتري يف اجلزائر

  .ليات تعزيز وبناء اهلويةاتمع املدين وآ: املطلب الثالث

لئن كانت مقومات اهلوية الوطنية يف اجلزائر حمددة، وقد حددا الدساتري ومواثيق 
الثورة، فإن الواقع اإلجتماعي اليوم يعرب عن وجود أزمة للهوية الوطنية، وهذا حبكم جتاهل 

 بروز أزمات السلطة السياسية القائمة يف توضيح هذه املقومات وتكريسها، وهو ما أدى إىل
غري أن رد فعل تنظيمات اتمع املدين من منظمات ومجعيات . عديدة كما رأينا سابقا

ونوادي خمتلفة، كان واضحا، وهذا يف سبيل مجع هذه املقومات وبنائها وحتصينها من ما 

                                                 
   .املرجع نفسه -)1(
  . 2009ماي  3، جريدة اخلرب، "املعرفة اجلديدة و الطغمة اللغوية"بومدين بوزيد،  -)2(
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لذلك فما هو دور اتمع املدين يف سبيل حتقيق هذه اهلوية، . ميكن أن يساهم يف تشتيتها
   .اء األمن اهلويايت يف اجلزائر؟وبن

  :حدود فاعلية دور اتمع املدين يف اجلزائر -1

يف الواقع أن اجلزائر عندما دخلت مرحلة اإلصالحات، كانت بذلك قد انتقلت إىل 
مرحلة أخرى جديدة ختتلف جذريا من حيث طبيعة وشكل النظام السياسي القائم، ولو أن 

. اعية واإلقتصادية مل تكن بذلك القدر اجلذري والعميقاإلصالحات يف القطاعات اإلجتم
ورمبا يعود مرد ذلك إىل الظروف اليت خضعت هلا اجلزائر يف تلك الفترة، على الساحتني 

  . الداخلية والدولية

ولقد سيطرت الدولة على اتمع يف اجلزائر، واستمرت يف النهج نفسه، أي حماولة 
ونقابات ومنظمات ومجعيات دف تأطري اتمع ومراقبة اإلحتواء وخلق تنظيمات متعددة، 

حركيته، وذلك دف التحكم يف مسار التطور السياسي للمجتمع وتكريس هيمنة مستمرة 
ومتارس السلطة الضغط على القوى السياسية والنقابية واجلمعوية بأساليب . ومتجددة

عالم الرمسية، وصحف قريبة جديدة، أمهها إنشاء هيئات أخرى منافسة، وتوجيه وسائل اإل
  .من السلطة للقيام حبمالت قصد خدمة األهداف اليت تتوخاها السلطة

ومبا  -كما ذكرنا سالفا - ونظرا للظروف اليت عاشتها اجلزائر خالل فترة التعددية 
اتمع أن عناصر اهلوية الوطنية متثل الشخصية الوطنية وحتدد اإلنتماء الوطين القومي، فإن 

 قد جند طاقاته ألجل بناء اهلوية وتعزيزها يف اجلزائر، خاصة بعد خروج املستعمر املدين
الفرنسي ونيل اجلزائر اإلستقالل، وهذا عن طريق إنشاء خمتلف التنظيمات اليت تم باهلوية 

فدور . والثقافة وأصالة اتمع اجلزائري، بتجنيد خمتلف الوسائل واإلمكانيات الالزمة لذلك
املدين يكون عن طريق نشر الوعي، عرب التعليم، اإلعالم والتربية، إذ أن مجعيات اتمع 

اتمع املدين يف اجلزائر تسعى إىل احلفاظ على األصالة اجلزائرية، ومحاية العادات والتقاليد 
  ... من الزوال، وهذا خباصة يف منطقة األوراس، ومنطقة القبائل، 

اجلمعوي، وقيام اجلمعيات اخلريية واإلسالمية  إن للجزائر تاريخ عريق يف العمل
واجلمعيات الثقافية والعلمية بوجه خاص بأعمال جليلة، مل يكن يف إستطاعة الدولة أثناء 
فترة اإلحتالل الفرنسي القيام ا يف ذلك الوقت، وهذا خري مثال على أمهية اجلمعيات، 
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تعويض غياب مؤسسات الدولة، بإعتبارها ضلعا أساسيا من أضالع اتمع املدين يف 
  )1(.وجتسيدا ألهداف املركزية لفكرة اتمع املدين

من الضعف الكائن على  يبقى يعاين ائر،هذا فإن اتمع املدين يف اجلز ورغم
مستوى دوره، بالنظر إىل األمهية اليت حيتلها، وإىل الدور الذي جيب أن يلعبه يف اجلزائر، 

ة السياسية اليت مارست سياسة التغييب املتواصل ملؤسسات وهذا راجع أساسا إىل السلط
اتمع املدين، إضافة إىل ذلك، تربز الظاهرة العسكرية ودورها يف التقليل من فاعلية اتمع 
املدين، إذ أن تطور هذه الظاهرة حال دون تكوين جمتمع مدين حقيقي وفعال، يهدف إىل 

األداء السياسي، وتطوير املؤسسات اخلاصة ذا احلفاظ على هوية اتمع، ورفع مستوى 
  .الشأن، اليت تعمل بدورها على حتقيق الربامج واألنشطة اخلاصة بذلك

فاحلقيقة الساطعة هي أننا يف اجلزائر بصدد إعادة بعث ضة وطنية عن طريق 
يف مؤسسات اتمع املدين، وأنه حان الوقت للشروع الفعلي يف التأسيس للمجتمع املدين 

اجلزائر، واإلستفادة من مرياثنا الثقايف والروحي واحلضاري يف هذا التأسيس، وحتقيق التناغم 
واإلنسجام بني هذا املوروث، وبني الواقع الدويل اجلديد، حيث ال مكان للمجتمعات 
اإلستهالكية الضعيفة، وأن نفكر جبدية كشعوب إسالمية هلا عاداا وتقاليدها وموروثها 

لذي ال ينبغي أن يندثر، ألن اآلفاق تبدو غامضة، يف ظل العجز الرهيب للعقل احلضاري ا
العريب عن اإلبداع، وتعطيل روح املبادرة واإلكتشاف، قصد اجياد حلول ناجعة خترج البالد 

  .من أزمتها

ورغم ضعف الدور الذي يلعبه اتمع املدين يف اجلزائر، إال أن بعض تنظيماته متارس        
د من الربامج وتقوم بالعديد من األنشطة والتظاهرات يف سبيل تفعيل األمن وحتقيق العدي

  :اهلوية يف اجلزائر، ومنها

  

  

                                                 
(1) -Gilbert Grandguillaume :" L’arabisation en algerie des ’ulama’ a nos jours, 
colloque :pour une histoire critique et citoyenne, paris ,le 20-22 mai 2006. 
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 :  اجلمعيات و احلركات -2

اجلمعيات مبا حتمله من قيم، تعد حقال خصبا يساهم يف ترسيخ الكثري من القيم 
سؤولية بشكل مجاعي، والدفع اإلجتماعية اهلادفة واجلادة، وعلى رأسها زرع روح حتمل امل

  .السيما الشبانية منها إىل حترير ابداعاا وحترير ضمائرها بالعديد من الفئات اإلجتماعية

وسعيا لبناء اهلوية وحتصينها من كل ما يشكل خطرا عليها سواء داخليا أو 
اته خارجيا، تسعى اجلمعيات إىل ترسيخ هاته الثوابت يف اتمع اجلزائري، وعلى رأس ه

اجلمعيات مجعية اإلصالح واإلرشاد، اليت تسعى جاهدة إىل غرس جمموعة من القيم اليت جاء 
اإلسالم ليؤكد عليها، أو جاء ا، وذلك ألبنائها الطالب والطالبات، من خالل الربامج 
املختلفة، واليت تتمثل يف الدروس واحملاضرات واملسابقات والندوات، كما تبنت اجلمعية 

ن املشاريع التربوية اليت ختدم األسرة واتمع، حيث أن العملية التربوية عملية جمموعة م
تكاملية بني مجيع مؤسسات اتمع، وقد كرست اجلمعية جهودها يف تنشئة اجتماعية 

  .)1(صاحلة، مرتبطة بقيمها الدينية واتمعية

اح، اليت إىل جانب هذا نذكر الدور الفعال جلمعية صناع احلياة وصناع النج
، غري أا تقوم بدور ال يستهان به، يظهر من خالل أهدافها 2005تأسست يف سبتمرب 

  :التالية

دف اجلمعية إىل يئة جيل قادر على قيادة األمة من خالل تدريبه على التفكري  -
  .اإلجيايب

  .إعداد األطفال للحياة املدرسية -

ة لتنمية القدرات املعرفية، عن طريق تقدمي الدروس، والربامج التعليمية املتطور -
تقدمي الدورات واألمسيات التدريبية، الندوات واحملاضرات واألنشطة، لكافة شرائح اتمع 

  .)2(مبختلف املراحل العمرية

                                                 
  .    24/07/2009: ، مت تصفح املوقع يوم"مجعية اإلصالح واإلرشاد" -)1(

< www.eslaah.net /le 3-hewar.php.> 
  .     24/07/2009: ، مت تصفح املوقع يوممجعية صناع احلياة وصناع النجاح -)1(

< http://forum.amrkhaled.net /show thread.php > 
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ويف جمـال ترقيـة اللغـة العربيـة، والسعـي إىل القضـاء علـى ظاهـرة 
ور ريـادي يف هذا اـال، وهذا بـد" إقـرأ"األميـة يف اجلزائـر، تقوم مجعيـة 

ألجـل التقليص من دائرة اجلهـل وتوسيـع دائرة العلـم واملعرفـة، من خـالل 
نشـر املـدارس واملعلمني عرب خمتلف ربوع الوطـن، وقد أقـرت اجلمعية أن األميـة 

، مقـارنة بالسنوات املاضيـة، 2005خالل سنة % 21.36يف اجلزائر قـد تدنت إىل 
  .)1(%31.90بلغـت فيهـا  الـيت

وتسعى اجلمعية إىل بعث الثقافة القانونية لدى األميني، لتحسيسهم حبقوقهم، 
 .خاصة عنصر النساء، الذي يشكل أكثر من أربعة أمخاس املتعلمني يف مدارس حمو األمية

سعت التنظيمات القبائلية إىل تنظيم نفسها يف  وسعيا لإلرتقاء باللغة األمازيغية،
تتضمن  فيما يسمى بأرضية القصر، وتقدمي مجلة من املطالب للحكومة، العروش،حركة 

تدريس يف  إىل جانب اللغة العربية، لوائح عريضة تتعلق بترسيم اللغة األماريغية كلغة وطنية،
 .املدارس واجلامعات

ونشري إىل أن حركة العروش مل تكن أوىل احلركات القبائلية اليت نضمت نفسها 
قد  ،1980بل أن حركة تيزي وزو يف ربيع  جانب من جوانب اهلوية الوطنية،ألجل حبث 

 :يلي أثارت مشكلة يف غاية األمهية تعود أسباا إىل ما

 .البحث عن هوية جزائرية حقيقية -

 ).األمازيغية والعربية(العمل على ترقية لغيت الوطن  -

 . الثقافة -

 .حق التعبري احلر عن الرأي -

أوت  31إىل  1من " ايعكورن"ته املطالب خالل ملتقى وقد طرحت ها 
، وقد هدف امللتقى أساسا إىل خلق احلوار، ورفع احلظر املفروض على النقاش )2(1980

                                                 
: ، مت تصفح املوقع يوم"يلية اإلستعماريةظاهرة األمية يف العامل العريب واجلزائر سببها السياسات التجه"عبد احلق عباس،  -)2(

24/07/2009    .  
 < www.annabaa.org /nba news/60.                                 >  

   .167. أمحد بن نعمان، مرجع سابق، ص.د -)2(
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الدميوقراطي للمسألة الثقافية، وحل مشكلة اهلوية اليت يعاين منها الشعب اجلزائري، وخباصة 
لبة بترقية وتدريس وترسيم اللهجات الرببرية وكذا املطا. استعمال اللغات الوطنية يف اإلدارة

  .)1(يف لغة واحدة، وفتح فرع هلذا الغرض يف جامعة تيزي وزو

رغم مركزية العمل الذي تؤديه اجلمعيات بصفة عامة، وكذا احلركات وخمتلف 
التنظيمات األخرى، إال أن الكثري منها يعاين من عوائق عديدة، ويبقى الدور الذي تؤديه فيه 

  .من القصور، إىل جانب خمتلف تنظيمات اتمع املدين األخرىنوع 

لقد أصبحت منظمات اتمع املدين يف الوقت الراهن، آليات حقيقية لتحقيق 
اإلستقرار، عن طريق التصدي لكافة أشكال اجلرمية، الوقاية منها، لذلك البد من اعتماد 

بة يف حتمل املسؤولية عن حفظ رؤية جديدة، جوهرها إشراك كافة شرائح اتمع والنخ
األمن واإلستقرار، ألن األمن هو جزء من متطلبات اإلستقرار السياسي واإلجتماعي 
واإلقتصادي يف البالد، وخباصة اهلويايت، وضمان هذا يتطلب مفهوما شامال تشرك فيه 

  .النخب السياسية والفكرية واألجهزة األمنية

أمحد شنة، : )∗∗∗∗(ادميية اتمع املدين اجلزائريوكما جاء على لسان األمني العام ألك
بأن التحديات احلقيقية اليت تواجه اتمع اجلزائري، تكمن يف حتقيق اإلستقرار ومحاية 
مكاسب اإلستقالل وتقليص املسافات املهولة بيننا وبني العامل العريب، أو ما أصبح يعرف 

  .)2(اليوم بالفجوة الرقمية

  .عيل وحتقيق األمن اهلويايت يف اجلزائرسبل تف: املطلب الرابع

إن السبيل لتفعيل وحتقيق األمن اهلويايت يف اجلزائر،ال يقتصر على جهة واحدة، وإمنا 
  .يكون بتكامل وتكافل جهود مجيع األطراف الداخلية والفواعل السياسية يف اجلزائر

                                                 
   .176. املرجع نفسه، ص -)1(

، وهي فضاء اجتماعي حر ألجل تطوير القدرات 2002جويلية 30 احلكومية األوىل يف اجلزائر، تأسست يف هي املنظمة املدنية غري -(*)
  . اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية، وحتضري األجواء والعوامل املساعدة مليالد اتمع املدين يف اجلزائر على أسس وقواعد موضوعية

  .  30/07/2009: ، مت تصفح املوقع يوم"ألكادميية اتمع املدين اجلزائريحوار مع األمني العام "مجال غالب،  -)1(
 < www.diwanalarab.com /spip.php.                   >  
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الدين اإلسالمي، إذ ينبغي السعي للحفاظ على مقومات اهلوية الوطنية، واملتمثلة يف 
ألن الثروة اليوم ليست بالثروات الباطنية وغريها فحسب، . اللغة العربية، والتراث األمازيغي

وإمنا مبا منلكه من إمكانيات ثقافية ومعارف، تشمل املاضي والعادات والتقاليد وكذا 
األمن كما تشمل التصدي لكل ما ميكن أن يهدد . احلاضر، واألصالة اليت ميلكها اتمع

... اهلويايت الداخلي من عوامل خارجية كالعوملة، وتكنولوجيا اإلتصاالت، الثورة الرقمية،
أي وجوب ضرب الفساد بيد من حديد، وبالتايل يكون اتمع ممتلكا لكل أدوات احلصانة 

  .األحادية واملطلقة: األساسية للدفاع عن مكوناته من كل الضربات والتيارات املتعصبة

نت مقومات اهلوية الوطنية يف اجلزائر حمددة، حددا الدساتري ومواثيق ولئن كا
الثورة، فإن الواقع اإلجتماعي اليوم يعرب عن وجود أزمة للهوية الوطنية، حبكم جتاهل السلطة 
السياسية القائمة لتوضيح هذه املقومات وتكريسها يف عقول األفراد، وانقسام األحزاب 

ل إجتاه يعرب عن مقوم وحيد من مقومات الشخصية الوطنية، وهو السياسية إىل اجتاهات، ك
ما أدى إىل تشتيت هذه املقومات بدال من مجعها، وجعلها من الثوابت الوطنية اليت ال تقبل 

فالسلطة . فاألزمة إذن أزمة تكريس وتفعيل، وليست أزمة تقرير نصي. التبديل وال النقاش
 بسبب سياسة يق الوحدة الوطنية حول هذه العناصر،السياسية فشلت منذ اإلستقالل يف حتق

إلقتصارها  التجاهل واإلمهال مث فشل األحزاب السياسية يف بلورة وتكريس هذه العناصر،
 .على خلفيات أيديولوجية معينة

 لتحقيق التنمية الوطنية الثقافية، هلذا فإن ترقية كل عنصر من عناصر اهلوية الوطنية،

ضرورة وطنية  وتطوير الروح الوطنية عند الفرد اجلزائري، تماعي،اإلنسجام اإلج وترسيخ
على إعتبار أن  إذ ال بد من وجود ثقافة وطنية وسط جيل من األطفال والشباب، .البد منها

وتدريس تاريخ األمة اجلزائرية مبراحله  ،)% 75حوايل (نسبة الشباب يف اجلزائر كبرية 
- 1976(ورة الثقافية حسب امليثاق الوطين لعامي ألن الث املختلفة بكل حرارة ووطنية،

وقيام  وهوية الشعب، تعين يف منظور ثورة أول نوفمرب صيانة الشخصية الوطنية، ،)1986
 .  يضمن اإلتصال باجلذور دون فقدان الصلة بواقع التقدم يف عصره جمتمع متوازن،

لحياة بكل وكنظام شامل ل فينبغي اإلهتمام بالدين اإلسالمي كمقوم رئيسي،
كما جيب اإلبتعاد عن  ...التربوية، الثقافية، اإلجتماعية، اإلقتصادية، السياسية، :جماالا
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. وتربير ومترير سياسات وخيارات األحزاب السياسية حماوالت استغالل اإلسالم لتغطية
ومراقبة اخلطب اليت تلقى يف  وذلك عرب إنشاء وتوسيع بناء املساجد واملدارس القرآنية،

 .املساجد

فإنه البد لنا أن نعترف بأن اخلصوصية األمازيغية حقيقة ثابتة  وبالنسبة لألمازيغية،
وهي تعبري عن الثراء  ميكن إنكاره أو جتاهله، ال وواقع ملموس على الصعيد اللغوي والثقايف،

 .والتنوع والتعددية اليت يتميز ا اتمع اجلزائري

ار ذه اخلصوصية ووضعها وفق مكانتها وينبغي اإلعتراف كذلك بأن اإلقر
ويكون ذلك بضرورة فتح كل ااالت أمام  أساسيا لفئات كثرية، أصبح مطلبا املناسبة،

والعمل  ويف ميدان اإلتصال واإلعالم، اللغة والثقافة األمازيغية يف ميدان التعليم والبحث،
 .سليمة إىل موقعهما احلضاريعلى ترقيتهما وتطويرمها بالشكل الذي ميكنهما من العودة ال

باعتبارها  اللغة العربية، غري أن إحياء وترقية اللغة األمازيغية ال ينبغي أن يتصادم مع تعميم
ينبغي أن  وال ...اإلعالم، التعليم، واألساسية يف جماالت العمل، اإلدارة، اللغة الرمسية للدولة،

 .تعترب بديال هلا

ينبغي  والذي ال يقل أمهية عن سابقيه، العربية،ويف جمال اإلهتمام مبقوم اللغة 
 :التالية التركيز على القضايا

قبل أن  وقضية اإلستقالل والسيادة، قضية اللغة عندنا هي الشخصية الوطنية، -
لذلك جيب أن يتحدد وضعها ودورها حتديدا سياسيا وقانونيا  تكون قضية علم أو ثقافة،

ولغة  فهي لغة الشعب،  بالدنا ذات الطابع املزدوج،وهذا ألمهيتها يف بشكل واضح وصريح،
 .دين الشعب والدولة اإلسالم،

ليس معناه  وإعطاؤها مكانة وأمهية خاصة، اعتبار اللغة العربية هي اللغة الوطنية، -
وخاصة اللغات اليت تكتب وتنشر ا املعارف  اجلمود أو اإلنغالق أمام اللغات األخرى،

حتتم علينا  فضرورة تنمية وتطوير وترقية اللغة الوطنية، س من ذلك،بل على العك والعلوم،
  .)1(التفتح والتواصل والتالقح مع كل اللغات احلية

                                                 
   .47- 46. ، ص ص)2004دار اخللدونية للنشر والتوزيع، : اجلزائر( اهلويةحمفوظ حنناح،  -)1(
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التعددية اللغوية، مثلما ميكن أن تكون مصدر إثراء وثراء وتنوع وإبداع، ميكن  -
اصة أن تتحول إذا مل تضبط وحتدد أطرها بوضوح، إىل عامل تشتيت ومتزق وتفرقة، خ

عندنا تتوفر األطراف السياسية اليت تعمل على استغالل هذا التنوع اللغوي، وحتاول ركوب 
موجته لتحقيق أغراض بعض املتواطئني مع اجلهات واملصاحل األجنبية، من أجل اختالق 

  .)1(األزمات لإلستفادة منها

دول إن الفهم السليم للغة العربية، ولدور وأثر اللغة بشكل عام يف حياة ال
والشعوب، واإلعتراف الواضح والصريح مبكانتها يف جمتمعنا، هو السبيل الوحيد جلعلها 
تؤدي دورها الصحيح والضروري يف حياة شعبنا ودولتنا، باعتبارها مكون أساسي من 

  .مكونات هويتنا وشخصيتنا الوطنية

ة، عن أمهية حممد العريب ولد خليفة، رئيس الس األعلى للغة العربي. ولقد عرب الد
اللغة العربية، وبأن الطريق إلحيائها يف اجلزائر، يبدأ باملشتلة، أي املكان الذي تغرس وتنبت 

كما نوه بضرورة تطوير تعليم اللغة العربية، ألا تعترب مبثابة األكسجني الذي يعيش . فيه
ينبغي احملافظة لذا . بفضله الفرد، هذا إىل جانب أا إحدى اللغات اخلمس املنتشرة عامليا

  .)2(على لغتنا، ألا أساس شخصيتنا

ختاما نقول، أن التعامل مع مكونات هويتنا ال جيب أن يقوم على اخللفيات 
واألحكام املسبقة، وال على احلسابات الضيقة واآلنية، ألن التعامل مع الثوابت من خالل 

  .ت خطرية ومدمرةمنطلقات ومواقع آنية ومتغرية، كفيل بأن حيمل نتائج وانعكاسا

وإن الفهم السليم هلذه املقومات، هو الذي يقودنا إىل اإلهتمام ا، وبضرورة 
هذا إضافة إىل الدور احلاسم الذي يقع على . تطويرها، سواء بالنصوص أو على أرض الواقع

كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، مهما اختلفت وتعددت تشكيالا، وخباصة منها مؤسسة 
دين، فمن واجب الدولة أن توفر للمجتمع املدين موارد وإمكانات، باعتبارها حق اتمع امل

دستوري، حىت يتمكن من القيام بواجبه، باعتباره املؤسسة املؤهلة والقادرة على التعبئة 
  .والتأطري والتحسيس والتكوين

                                                 
   .49. املرجع نفسه، ص -)1(
   .26/02/2009: حممد العريب ولد خليفة، للتلفزيون اجلزائري، بتاريخ.هذا التصريح أدىل به الد -)2(
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  :خالصـة

ا يف ظل الظروف خنلص يف اية املطاف إىل أن تفعيل اتمع املدين يعد أمرا ضروري
وإن االهتمام بترقية مؤسسات اتمع املدين يساهم يف . املتأزمة اليت متر ا اجلزائر حاليا

  .التخفيف من الصبغة التسلطية لنظام احلكم يف اجلزائر

كما أن تفعيل هذه املؤسسات يساهم كذلك يف احملافظة على اهلوية واألمن يف 
ديد من التحديات اليت ستواجهها خالل العقود القادمة، اجلزائر، ويساعدها على التصدي للع

السيما يف ظل تنامي ظاهرة العوملة بإفرازاا املختلفة، أين ستصبح الدولة واتمع عرضة 
لضغوط متنوعة ميكن ملؤسسات اتمع املدين أن ختفف من وطأا عن طريق رفضها 

  .وحماربتها ملساويء هذه العوملة
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لدراسة حتليال ملقومات اهلوية يف الوطن العريب، واملتمثلة يف اللغة لقد تناولت ا
العربية، التاريخ املشترك، الدين اإلسالمي، وحدة اإلقليم أو الوطن والثقافة املشتركة، وهذا 
حسب ما أورده الباحثون يف هذا اال، فهذه املقومات تعرب عن رباط حقيقي جيمع ويوحد 

  .سالمية على اختالف أقطارها وأقاليمهاأفراد األمة العربية اإل

غري أن التعدد يف األعراق والطوائف يف العامل العريب، قد أحدث اختالالت على 
مستوى اهلوية لدى اتمع، وهذا بالتمسك والتعصب كل جلهته، مع عدم مراعاة حقيقة 

هذا إضافة إىل . اإلختالف، اليت ينبغي أن تتحول إىل تكامل وإحتاد ألجل بناء الصرح العريب
التغريات احلاصلة اليوم على املستوى العاملي الدويل، حيث تتواجد عدة عوامل تشمل 
األفكار والتيارات املختلفة، واليت تؤثر بشكل أو بآخر على هوية الفرد العريب، وعلى 

  .استقراره وأمنه، وكيان الدولة املتكامل

هائلة طبيعية، زراعية، بشرية،  يزخر بإمكانات -كما سبق ذكره –فالوطن العريب 
إضافة إىل املوقع اإلستراتيجي، واليت تشكل سببا يف العديد من األطماع اخلارجية اليت ... 

تستهدف الدول العربية والنامية بشكل عام، إذ أدركت هذه الدول، أن السبيل الوحيد، 
ة على اعتبار أنه بتهدميها والطريق األقصر للوصول إىل الدول العربية، هو طريق اهلوية والثقاف

  .هلذا الصرح يتهدد األمن الداخلي لألفراد، وبالتايل يصبح من السهل احلصول عليها

سبتمرب  11وذا، فإن اهلوية يف العامل العريب متر بأزمة حقيقية، خاصة بعد أحداث 
، أين أصبحت أمريكا وحلفاؤها ينظرون إىل الدول اإلسالمية والعربية مبنظار 2001

  .اإلرهاب، الذي من الواجب القضاء عليه وحماربته يف كل مكان

ولذلك فإن اتمع املدين، كفاعل إىل جانب الفواعل األخرى يف الدولة، يسعى إىل 
احلفاظ على اهلوية يف الوطن العريب، وبنائها وتلقني تعاليمها لدى النشئ الصاعد، مبا توفر له 

دوره يبقى ضعيفا، وال يرق إىل حد احلفاظ على غري أن . من إمكانات وأساليب متعددة
اهلوية وبنائها، والسعي إىل حتقيق األمن الثقايف واهلويايت، بل أنه أثبت يف مناسبات عديدة، 

وهذا راجع لكون اتمع املدين هو مثرة السياسات الرمسية . أنه يعرب عن واقع مأزوم بالفعل
تمع املدين والنظام السائد يف الوطن العريب، يعرب عن يف العامل العريب، أي أن العالقة بني ا

  .عالقة هيمنة من جانب النظام، وتبعية وخضوع من جانب اتمع املدين
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إنه ينبغي ألجل إعادة اإلعتبار للدور الذي جيب أن يلعبه اتمع املدين على  
ا التقليص من هيمنة الساحة الوطنية والعاملية، إعادة النظر يف التشريعات والقوانني، وكذ

الدولة، وإعطائه هامشا أكثر كفاعل رئيسي يف جمال رسم السياسة وصنع القرار على 
  .مستوى الدولة

كما تطرقت الدراسة، يف جانبها املتخصص، إىل تطور اتمع املدين يف اجلزائر، يف 
ية، هذه األحادية والتعدد: مرحلة اإلحتالل الفرنسي، وكذا مرحلة االستقالل يف فتريت

األخرية اليت شكلت والدة حقيقية للمجتمع املدين يف اجلزائر، حيث مسحت القوانني 
وذا تعددت تنظيماته ... والتشريعات السائدة، بإنشاء العديد من اجلمعيات والنقابات،

وتشكيالته، على خالف ما كان عليه إبان الفترة اإلستعمارية اليت سادت فيها حماربة 
تنظيم، كما كانت حماوالا أيضا، تسعى إىل القضاء على اهلوية ومقوماا  االستعمار ألي

  :لدى الشعب اجلزائري، وذلك عن طريق

القضاء على األساس األول للهوية الوطنية املتمثل يف الدين اإلسالمي، الذي  -1
يعد مقوما مهما وعامال أساسيا يف توحيد صفوف الشعب وتوعيتهم، والسعي حنو نشر 

  .يحية والتنصرياملس

القضاء على أهم عنصر يف حتقيق اإلنسجام الثقايف، الذي يكون نسيج  -2
الشخصية الوطنية ألية أمة يف العامل، أال وهو مقوم اللغة، ملا هلا من عالقة بالفكر والشعور 

  .والثقافة بكل جوانبها املادية والفكرية والروحية والسلوكية والعلمية

شعب اجلزائري، وإدماجه كلية يف الكيان الفرنسي، وهذا السعي حنو جتنيس ال -3
جيعل اجلزائريني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فرنسيني، يتمتعون باحلقوق السياسية الفرنسية 

  .اليت يتمتع ا الفرنسيون داخل البالد وخارجها

غري أن ردة فعل اجلزائريني كانت حاضرة، عربت عنها جبالء احلركة الوطنية 
ائرية، وكذا مجعية العلماء املسلمني، واليت سعت إىل حماربة املستعمر الفرنسي، وعملت اجلز

على تلقني الشعب اجلزائري مبادئه املتمثلة يف العربية والدين اإلسالمي والتاريخ، وترسيخ 
إضافة إىل الدور الفعال الذي لعبته الزوايا، . ذهنية أن فرنسا مستعمرة ال أكثر يف أذهام

كما .  شكلت نقطة انطالق للعديد من املقاومات الشعبية، ومكان جيتمع فيه ذوو العلمواليت
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ال ننسى دور املؤسسات التربوية وخمتلف النوادي اليت كانت منتشرة عرب الوطن، وقد لعبت 
  .دورا ال يستهان به

وقد استمر الصراع حول اهلوية بعد االستقالل، صراع حول الدين اإلسالمي،  
عرب عنه اخلالف بني التنظيمات اإلسالمية والسلطة، والذي فجر أزمة حقيقية  وهذا ما

شهدا اجلزائر خالل بداية التسعينيات، وصراع آخر حول اللغة العربية، بالسعي حنو ترسيم 
قانون التعريب يف اجلزائر، يف مقابل إلغائه من قبل أطراف وجهات أخرى، هلا مصاحل 

تراث األمازيغي، متثل أساسا يف أزمة الربيع الرببري، اليت وصراع آخر حول ال. متعددة
شهدا منطقة القبائل، واليت قادت الرئيس بوتفليقة إىل ترسيم األمازيغية كلغة وطنية يف 

  .اجلزائر، ولكن ليس كلغة رمسية

ألن  -ويف سبيل احلفاظ على هذه املقومات، وسعيا ألجل نشر األمن يف اجلزائر 
، فقد عمل - املقومات كثريا ما ينجر عنه أحداث شغب وعنف وختريب الصراع حول هذه

اتمع املدين مبختلف تشكيالته من مجعيات وحركات ومنظمات خمتلفة، إىل بناء هذه 
العناصر اهلوياتية، غري أن هذا الدور ال يزال يشوبه الكثري من القصور والنقائص اليت 

  .ةتستدعي اإلصالح وإجياد حلول فعالة وعاجل

فالنتيجة األوىل اليت ميكن : ومن خالل ما سبق، نتوصل إىل جمموعة من النتائج
الوصول إليها، هي أن إشكالية اهلوية يف اجلزائر، مل تظهر إال بعد دخول االستعمار الفرنسي 
الذي كان هدفه حمو وطمس معامل اهلوية اجلزائرية، وابتالع الكيان اجلزائري وتذويبه يف 

  .ي، وذلك بإتباع سياسة حمكمة وشاملةالكيان الفرنس

النتيجة األخرى املتوصل إليها هي أن هناك جانبا آخر يتعلق بأزمة اهلوية 
)Identity Crisis ( ا األساسيةوالتمادي يف استخدام عناصرها ومكونا) ،الدين، اللغة

الت احلزبية ، سواء من قبل السلطة أو خمتلف التيارات السياسية والتشكي)التراث األمازيغي
يف املنافسة السياسية، والذي ينم عن ضعف جوهري يف مستوى التطور االجتماعي 
والسياسي للمجتمع، بل أكثر من ذلك، يشري إىل تناقضات جوهرية متيز بنية اتمع ومتنع 

إذ يعين ذلك استمرار التأثري . سريورة احلداثة وحتول دون بلورة مؤسسات عصرية يف اتمع
قيم اتمع التقليدي ومعايريه، اليت ترتبط مبصاحل قوى اجتماعية ترفض احلداثة القوي ل
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والتطور على مجيع األصعدة، وال تسمح نشأة جمال قد يكون أرضية تسمح بنمو جمتمع 
  .مدين

من جهة أخرى، فإن السلطة السياسية يف اجلزائر مل تستطع حلد اآلن الفصل يف 
  .أن الدولة اجلزائرية مل تزل بعد يف مرحليت البناء والتكوين مشروع اهلوية الوطنية، ما يعين

وكنتيجة أخرى، فإنه ميكن القول أن قضية اهلوية الوطنية أصبحت مبثابة املرض  
الذي يصيب دول العامل الثالث، اخلالية من املناعة الكافية هلذا الداء، ألا ال تطرح بقوة يف 

  ...نسا،بلدان متقدمة كاليابان، وأمريكا وفر

وميكن القول كذلك أن العالقة بني اتمع املدين واهلوية يف العامل العريب بشكل 
عام، ويف اجلزائر بشكل خاص، هي عالقة تأثري وتأثر، كون أن اتمع املدين بوسعه أن 
يساهم يف تكوين اهلوية، وحتقيق األمن يف هذا اال، كما أن اهلوية تؤثر يف اتمع املدين، 

ث أنه من أسباب أو معوقات أداء اتمع املدين لدوره هي أزمة اهلوية، واإلختالفات حي
الكائنة بني األعضاء والقيادة حول الربامج واألولويات املعطاة هلا، وبني التركيز على مقوم 

  . دون آخر

وآخر نتيجة ميكن التوصل إليها هي أن صمود الدولة ال ينبغي أن يكون سياسيا 
  .قط، إمنا ينبغي للصمود كذلك أن يكون ثقافيا وعقائدياوعسكريا ف

وانطالقا من النتائج املتوصل إليها، فإننا نصل إىل اإلجابة عن اإلشكالية اليت مت 
طرحها بقولنا أنه رغم الكثرة التعددية ملنظمات اتمع املدين يف املنطقة العربية، ويف اجلزائر 

كذا قدرا على إيصال املنفعة الرعائية ألصحاا، على حد سواء، ورغم تنوع نشاطاا، و
إال أا بدت عاجزة عن إحداث فعل اإلصالح، وعن احلفاظ على اهلوية اليت تعترب مرآة 
عاكسة ألوضاع اتمع والدولة، وهذا رغم ما قد يتمتع به بعضها من قدرات ضغطية، 

للنسق السياسي العريب مع اتمع، فالطبيعة غري التصاحلية . ووصل مع النسق السياسي القائم
باإلضافة إىل حداثة تكوين مثل هذه املنظمات، وإىل إنشغال البعض منها بصراعات القوة 
بني فصائله الداخلية، وإىل طبيعة القوانني الرمسية احلاكمة حلركتها، باإلضافة  لشحة 

متزايدة يف عمليات  التمويل، كلها أسباب حتد من إمكانية أن تلعب هذه املنظمات أدوارا
  .حتقيق اإلصالح املنشود
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  :لذلك، فإننا خنلص إىل مجلة  االقتراحات التالية

إن تطور ومستقبل اتمع املدين العريب مرتبط حبجم ومساحات التغيري يف فكر  -1
وممارسة النظام السياسي العريب، ومبساحات احلرية وحدود املمارسة الدميوقراطية، اليت 

  .ى وتنظيمات اتمع وتشكيالا املختلفةيتيحها لقو

اإلهتمام مبجال التربية والتعليم، والعمل على نشر ثقافة وطنية وسط جيل من  -2
  .األطفال والشباب

اإلهتمام واإلرتقاء مبقومات اهلوية يف اجلزائر، عن طريق انشاء املساجد  -3
ء املدارس واجلامعات وتكوين واملدارس القرآنية يف سبيل تطوير املقوم اإلسالمي، وإنشا

  .األساتذة وتأهيلهم، يف سبيل احلفاظ وتطوير اللغة العربية

ينبغي حتصني الشباب والنشئ الصاعد ضد التيارات اخلارجية، اليت جتلبها  -4
لكن هذا ال يعين اإلنغالق، ...العوملة، التكنولوجيا احلديثة، األقمار الصناعية، اإلنترنيت،

من الثقافة الغربية، لكن بتحفظ، أي العمل على حتقيق املعادلة الصعبة وإمنا اإلستفادة 
  .حتديث يف آن واحد -أصالة: واملتمثلة يف ثنائية

ميكن أن يقوم مبدأ املسؤولية املشتركة أو اتمع املدين العاملي أو مبدأ التدخل  -5
  .اإلنساين مقام السيادة الوطنية، ومل ال إقامة حكومة عاملية

ورة تنظيم العالقة بني اتمع املدين والدولة، مبا يضمن على األقل ضر -6
اإلستقاللية النسبية، حيث جيب أن تكون عالقة تعاون ومشاركة وتكامل، وليست عالقة 
تنافس وصراع وتسلط وتبعية، حبيث جيب أن تقوم هذه الدولة بتوفري جو دميوقراطي 

  .حقيقي

بالضرورة النقل احلريف خلربات اتمعات الغربية  إن بناء اتمع املدين ال يعين -7
فال بد من إتباع . يف هذا اال، إذ أن الدميوقراطية الليبريالية نظام غريب اليصلح تمعاتنا

  .  منوذج سياسي دميوقراطي يعكس خصوصية جمتمعاتنا العربية
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زمة أحد وختاما نقول أن أزمة اهلوية هي مصدر مجيع األزمات، وتشكل هذه األ
النقاط السوداء بالنسبة ألي دولة، وتفرض عليها مواجهتها عن طريق وضع حلول فعالة 
وناجعة، وليس جمرد إعطاء مسكنات قد ختمدها يف حينها، لكنها تشكل فيما بعد أساسا 

  .تقام عليه العديد من الثورات، األزمات واإلحتجاجات

كت قوى الشعب والنظام كما أن األزمة اليت عصفت وتعصف باجلزائر، قد أ
على السواء، فهي تلك اجلرثومة اليت بدأت صغرية، وتغلغلت وشت مقدرات اجلزائر، 

  .وفرضت قسرا على الشعب اجلزائري أوضاعا الحتتمل

لذلك جيب على الدولة اجلزائرية أن جتد حلوال ناجعة ملثل هذه األزمات، تكون 
ريق أمام ثقافة العنف والتسلط، وهذا من من اجلذور، وليس جمرد رفع شعارات وسد الط

خالل تفعيل آليات املشاركة السياسية، وحتقيق اهلوية، واعطائها هامشا وقيمة تستحقه، 
إن اإلحبار يف مياه : برهان غليون. وكما يقول الد. وذلك يف سبيل القضاء على هذه األزمة

إىل املتفائلني الذين ينتظرون  األزمة الحيتاج إىل املتشائمني الذين يشكون من رحيها، وال
  .تغريها، بل إىل العامليني الذين يضبطون أشرعتها مث يتوكلون

البد من اإلشارة إىل أنه تتجاذب كل من حياول الكتابة يف موضوع التاريخ الوطين 
تدعوه األوىل إىل أن يتجرد من الذات، وأن يأيت باحلقيقة . قوة العقل، وقوة العاطفة: قوتان

ها، بينما حترك فيه الثانية نوازعه وأحاسيسه الوطنية والسياسية، وتدفعه إىل طرح على وجه
  .األفكار وفقا ملا متليه عليه مشاعره، وهذا ما ال يعكس جمريات األحداث وتطورها

هلذا فإن إمياننا باملوضوعية العلمية، إستدعى منا التعامل مع املعلومات واألفكار اليت 
الكتابات واملراجع مبوضوعية، ونقلها كما هي، حلساسية هذا  عثرنا عليها يف خمتلف

املوضوع وأمهيته الفائقة، وما كان يغلب عليه الطابع الذايت يف بعض منها، ال ينسب يف 
  .احلقيقة إال ألصحاا

وأخريا نقول أنه إذا كانت مسؤولية التغيري والتوجه قدما حنو جمتمع مدين فعلي  
طة بدرجة كبرية بالدولة، فإن مسؤولية املواطن كفرد وكذا وفعال يف اجلزائر، مرتب

مؤسسات اتمع املدين كل على حدى، ال تقل أمهية وتأثريا على مستقبل النشاط املدين يف 
اجلزائر، خاصة إذا تعلق األمر باهلوية، بل وأكثر من ذلك، فإن مسؤولية الطرف املدين أكثر 
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وم على فرض ذاته من خالل استفادته من ظروف التفتح تأثريا يف التغيري، إذ أنه جمرب الي
والدميوقراطية، حلفر بصماته، سعيا لتحقيق األمن اهلويايت يف اجلزائر، ومن أجل إضفاء طابع 
احملورية واألولوية على دوره يف النسق العام، وهذا يف سبيل التصدي إىل التيارات اخلارجية، 

التطور واإلزدهار يف عامل ال يقبل إال بالنجاح  وحتقيق اهلوية واألمن ومنه إىل حتقيق
  .والنـاجحيـن

لذلك فإنه ينبغي احلفاظ على هوية اتمع العريب واجلزائري منه خباصة من خطر 
التمزق اهلويايت عن طريق تفعيل أداء األطراف الفاعلة واملؤثرة على ذلك، وهذا ما يفتح 

إجراء مقاربة أكثر لإلستراتيجيات والسياسات  جماال واسعا أمام الدراسات املقبلة يف سبيل
الواجب وضعها وتطبيقها على أرض الواقع، وهذا يف سبيل الوصول إىل حتقيق احلكم 

  .الراشد

  

  -  مت حبمد اهللا -
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